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ÄLVSBYNS KOMMUNS ORGANISATION
Nuvarande organisation i kommunen är ett resultat av en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp som utredde
frågan om en ny förtroendemannaorganisation. Motivet för att ändra organisationen var att åstadkomma en
tydlig ledning/styrning och att skapa förutsättningar för helhetssyn från såväl politik som tjänstemannaled.
En effektivare serviceorganisation och minskade administrativa kostnader åstadkoms genom att centralisera
förvaltningsorganisationen och delegera besluten så när brukarna som möjligt. Ett annat motiv var att stärka
fullmäktiges roll.
Budgetprocessen
För att ge mer tid till detaljbudgetarbetet ska budgetramar fastställas i juni. Tidigare rambudgetar bryts ner i
18 verksamhetsområden som motsvarar de verksamheter som ska bedrivas:
Äldreomsorg, Omsorg om de funktionshindrade, Individ och familjeomsorg, Förskola, Grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning, Fastighetsdrift, Gatu- och VA-verksamhet, Näringslivsutveckling, Information,
Kulturverksamhet, Fritidsverksamhet, Ungdomsverksamhet, Folkhälsa, Miljö-Bygg-Räddning, Politisk verksamhet och Kommunövergripande verksamhet.
Förändrade roller
Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för kommunens samlade ekonomi och det operativa ansvaret för all
kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning samt teknisk verksamhet som överförs till de
kommunala bolagen. Nämndernas nya roll består i att utarbeta verksamhetsplaner på kort och lång sikt samt
följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs, dock utan operativt ansvar.
Förvaltningsorganisationen
Förvaltningen består av 27 resultatenheter där varje arbetsledare har ett uttalat ansvar för enheternas verksamhet, personal och ekonomi/budget. Chefen för den samlade förvaltningen är kommunchefen som för sitt stöd
har en verksamhetsledare inom vård/omsorg och en inom barn- och utbildningsverksamheten. Resultatenheternas stöd vad avser kost, inköp, ekonomi, personal, löner, arbetsrätt, rehabilitering, IT, administration och
sekreterarfunktion tillgodoses av de båda resultatenheterna Kostfunktionen och Kommunledningskontoret.
Kommunchefen har även en central ledningsgrupp till sitt förfogande.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
Bokslutet för 2008 visar på ett fortsatt bra resultat som slutar på ett överskott på 3,2 miljoner. Det
är fjärde året i följd som vi har ett positivt resultat.
Vi har dessutom avsatt 2,6 miljoner i extraordinära
kostnader som kommer att belasta verksamheten under 2009. En god ekonomi är grundförutsättningen
för att Älvsbyns kommun ska kunna vara en attraktiv
kommun att leva och bo i. Under 2008 fortsatte vi att
amortera 10 miljoner på vår låneskuld för att inom en
15-årsperiod vara skuldfria.
Det ekonomiska utfallet visar att vi är på rätt väg
men det finns anledning till oro. Vi har inte lyckats
fullt ut med anpassa kostnaderna för verksamheterna
till budgeten. Underskottet har minskat med 1,1 miljoner sedan 2007, men ytterligare åtgärder måste vidtas
för att få verksamhet i ram. För att skapa en långsiktig
ekonomi i balans krävs ytterligare omprövningar och
förändringar av våra verksamheter. Förändringar som
minskar kostnader behöver inte innebära att servicen
försämras, nya synsätt kan innebära bättre förutsättningar
Den kraftiga uppbromsningen av samhällsekonomin under det sista kvartalet 2008 kommer att få långtgående konsekvenser för landets samtliga kommuner.
Även om det lokala näringslivet och arbetsmarknaden
i Älvsbyn står fortsatt relativt stark så kommer den
ekonomiska konjunkturnedgången att drabba kommunens ekonomi hårt.
Genom den utjämning av skatteintäkter som sker
mellan landets kommuner är skatteintäkterna till Älvsbyns kommun i hög grad beroende av hur det går för
samhällsekonomin för landet som helhet. Vi ser därför
framför oss en betydande minskning av våra intäkter
redan under år 2009. De stora ekonomiska bekymren
kommer dock att inträffa under 2010 och 2011.
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 ekonomisk period. Det kommer dock att ställa
stora krav på våra verksamheter och inte minst på våra
anställda
Befolkningen minskade under 2008 med 83 personer. Det är en minskning som är större än den genom-

Bill Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
snittliga minskningen under den senaste 10-årsperioden. Det är fortfarande en av våra viktigaste uppgifter
under kommande år att komma till rätta med befolkningsminskningen. Vi måste skapa förutsättningar för
en befolkningsökning genom att satsa på sysselsättningsskapande åtgärder samt att vi har en god kvalitet
på utbildning, vård/omsorg, samt kultur och fritidsliv.
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 billigt och bra i Älvsbyn och arbeta
i Fyrkanten.
Slutligen vill jag rikta ett tack till alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen för ett gott och
helhjärtat arbete för våra kommuninnevånare. Jag vill
också rikta ett tack till företagare och de som arbetar i föreningar och frivilligorganisationer och alla de
eldsjälar som gör Älvsbyn till en bra kommun att leva
och bo i.
Bill Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
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FAKTA OM ÄLVSBYNS KOMMUN
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Befolkningsutveckling
Av stor betydelse för den kommunala verksamheten,
efterfrågan på kommunal service och givetvis den
kommunala ekonomin är befolkningsutvecklingen.
Folkmängden i Älvsbyns kommun uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till 8 465 personer. Det innebär en
minskning av antalet folkbokförda i kommunen med
80 personer sedan föregående årsskifte. Under den
gångna tioårsperioden har befolkningen i kommunen minskat med 636 personer, vilket motsvarar en
minskning med ca 64 personer per år.

över tiden så kan man konstatera att de som utgör
den reproduktiva åldersgruppen (20-44 år) är kraftigt underrepresenterade. 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.
Demografisk profil 2008
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Under 2008 minskade Norrbottens läns folkmängd
med 925 personer vilket motsvarar en minskning
med ca 0,4 procent. Den kommun i länet som hade
den kraftigaste procentuella befolkningsminskningen
var Övertorneå (-2,4 %) tätt följd av Överkalix (-2,1
%). Enda kommuner i länet som under 2008 hade en
positiv befolkningsutveckling var Arjeplog (+1,8 %)
och Luleå (+0,4 %).
Kommunens födelsenetto uppgick för år 2008
till -39 personer vilket är något sämre än år 2007 då
födelsenettot uppgick till -35 personer. Kommunens flyttningsnetto är också negativt -41 personer.
Flyttnetto gentemot utlandet är dock positivt +44
personer. Jämför man åldersstrukturen i Älvsbyn
med riket kan man konstatera att kommunen har ett
befolkningsunderskott i åldrarna 20-49 år. Kommunen har dock ett betydande befolkningsöverskott i
åldersgruppen över 65 år. Kommunens försörjningsbörda är således betydligt högre än vad som gäller för
riket i övrigt. Ser man på befolkningsförändringarna

Kommunernas balanskrav
I kommunallagen föreskrivs att kommunen skall
ha en god ekonomisk hushållning: Detta kan bland
annat definieras som att det skall råda balans mellan
resultaträkningens intäkter och kostnader. Huvudregeln är att om kommunen redovisar ett negativt
resultat så skall detta återställas senast tre år efter
det att det uppkommit. Om det finns särskilda skäl
till det uppkomna resultatet, så kan det under vissa
förutsättningar undantas och kommunen behöver i
sådant fall ej återställa underskottet.
Kommunen har inga underskott som behöver
regleras.

Avräkning mot balanskravet
Årets resultat enligt balansräkningen

År 2008
+ 3 280 tkr

Inget oreglerat belopp från tidigare
finns att återställa
+3 288 tkr
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År 2006 återställdes återstående oreglerade belopp
från 2003 och 2004. Resultatet för år 2007 uppgick
till 7 606 tkr. Inget återstående underskott finns således att reglera i bokslutet för år 2008.
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 173,5
mkr.

Resultatutveckling och Finansiella mål
Resultatutveckling
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För fjärde året i följd redovisar kommunen ett positivt resultat.
Resultatet skall uppgå till minst 2 % av skatteoch statsbidragsintäkter. För 2008 hade kommunen
behövt ett positivt resultat om ca 8,5 miljoner kronor
för att uppnå målet. Årets resultat motsvarar ca 0,7
%. Målet är inte uppnått.
Investeringarna skall självfinansieras. Inga nya lån
har tagits upp under 2008. Investeringsbudget inklusive tilläggsanslag uppgick till 22,6 miljoner kronor.
Genomförda nettoinvesteringar uppgick till 14,9
miljoner kronor.
Låneskulden skall amorteras med 50 miljoner till
år 2010 vilket innebär en extra amortering om 10
miljoner per år. Målet är att kommunen inom en 15
års period skall bli skuldfri. Under året har 10 miljoner amorterats och det kortsiktiga målet har uppnåtts.
Årligen ska 2 miljoner kronor anslås för kommande pensionsutbetalningar. Mot bakgrund av synnerliga osäkerhetsfaktorer uppkomna av den rådande
finansiella krisen valdes att inte göra någon särskild
extern avsättning under 2008. Under 2009 kommer
således att avsättas 4 miljoner kronor.

Skatten ska vara oförändrad. Skattesatsen har inte
ändrats.
Älvsbyns Kommunföretag AB ska genom sina
dotterbolag lämna en årlig avkastning enligt ägardirektiven. Enligt ägardirektiven ska kommunen, när
bolagen uppnått de av kommunfullmäktige fastlagda
finansiella målen, erhålla ränta/utdelning på insatt
kapital. År 2008 är det andra året med ny organisation och nya arbetsområden för kommunens dotterbolag. Målet har inte uppnåtts.
Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas, och strävan är att soliditeten inom en 10 års
period ska utvecklas från –18,5 % (bokslut 2004) till
ett positivt värde. Målet har inte uppnåtts.
Balanslikviditeten uppgår till minst 50 %. På balansdagen uppgick balanslikviditeten till 79,5 %.
V/A-verksamheten och renhållningen skall vara
självfinansierad. Både VA-verksamheten och renhållningen redovisar underskott för verksamhetsåret.
Målet är således inte uppnått. Från och med årsskiftet 2008/2009 överförs VA-verksamheten i sin
helhet till kommunens helägda dotterbolag Älvsbyns
Energi AB.
Kommunkoncernens resultat och ställning
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 1,1
miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och skatt.
Såväl kommunen som moderbolaget Älvsbyns Kommunföretag AB och Älvsbyns Fastigheter AB redovisar positiva resultat efter bokslutsdispositioner. I
nedanstående diagram redovisas resultatutvecklingen
för perioden 2003- 2008. Kommunkoncernens negativa resultat för perioden 2003 – 2004 är föranlett av
kommunens negativa resultat.

Resultatutveckling Älvsbyns kommunkoncern 2003 - 2008, Mkr
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Ett av koncernföretagen, Älvsbyns Energi AB, redovisar negativt resultat före bokslutsdispositioner och
skatt i sin resultaträkning för 2008 enligt sammanställning nedan.

Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB

2008
3 280
12
959
-4 360

2007
7 606
4
6 434
-7 192

Älvsbyns Energi ABs negativa resultat före bokslutsdispositioner och skatt är orsakade av ökade
finansiella kostnader och avskrivningar på grund av
investering i en ny kraftvärmepanna.
Bolaget redovisar ett mindre underskott efter
skatt och bokslutsdispositioner genom att en del av
obeskattade reserver har upplösts. Man kan förenklat
säga att tidigare års resultat täcker större delen av
årets förlust.
Mer information om respektive kommunalt företags ekonomi och ställning återfinns i avsnittet
KOMMUNALA FÖRETAGEN.
Driftsresultat
Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet ska
uppgå till 2 % av skatter och utjämning/bidrag. Med
ett resultat på 3,3 mkr nås inte det målet.
Resultatet är ändå, framför allt för den löpande
verksamhetens del, bättre än vad vi räknade med i
höstens delårsbokslut. Det har gett oss möjlighet att
avsätta medel för det omstruktureringsarbete som
inletts. Vi har också belastat resultaträkningen med
utökad uppdragsersättning till energibolaget för drift
och underhåll av gator och vägar.
År 2007 förändrades såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen. I korthet
innebar organisationsförändringen att allt ansvar för
verksamhet, personal och ekonomi finns samlat under
kommunstyrelsen. Budgeten är fördelat på 18 verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden är av
mycket varierande storlek. De största verksamhetsområdena är äldreomsorgen och grundskolan med
budgetramar på 92,7 miljoner kronor respektive 75,9
miljoner kronor. De minsta budgetområdena är Ungdomsverksamhet och Folkhälsa med budgetramar på
0,5 miljoner kronor respektive 0,6 miljoner kronor.
I samband med förändringen av kommunens

organisation har kommunens tekniska verksamhet
överförts till kommunens helägda dotterbolag Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB.
Kommunens verksamhetsområden (budgetområden) redovisar sammantaget ett underskott i förhållande till budgeten med 3,1 miljoner kronor.
Det största enskilda underskottet redovisas inom
gymnasieskolan med –2,9 miljoner kronor. Skolan
som sådan visar dock på budgetbalans. Det som
orsakar det relativt stora underskottet är att en större
proportion elever valt gymnasieutbildningar på annan ort. Detta innebär att kommunens kostnader för
interkommunala ersättningar ökat i förhållande till
vad som budgeterats.
Det näst största underskottet uppvisar budgetområdet Gatu- och VA-verksamhet (i budgetområdet
ingår även kommunens renhållningsverksamhet).
Underskottet jämfört med budget uppgår till –1,7
miljoner kronor. Sedan januari 2007 sköts dessa
verksamheter av det helägda kommunala bolaget
Älvsbyns Energi AB. Orsaken till budgetunderskottet
står primärt att finna i det faktum att den kommunala
uppdragsersättningen för gatuverksamheten har legat
fast sedan 2007 trots att kostnaderna för exempelvis
vinterväghållning ökat genom indexuppräkningar av
befintliga externa avtal. Under 2008 har Älvsbyns
Energi AB även genomfört ny upphandling av extern
entreprenör för renhållningsverksamheten. Kostnaderna för genomförandet av upphandlingen har
belastat verksamhetsområdet.
Individ och Familjeomsorgen har varit den enskilda verksamhet som de senaste åren haft de största
problemen att inrymmas inom beslutad budgetram.
För verksamhetsåret 2007 uppvisade individ- och
familjeomsorgen ett underskott på totalt 6,1 miljoner
kronor. Under 2008 har verksamheten arbetat idogt
med att krympa sina kostnader. Utan att ha erhållit
någon utökning av budgetanslaget har verksamheten
lyckats att reducera sitt underskott jämfört med budget till 0,8 miljoner kronor.
Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 0,7
miljoner kronor jämfört med budget. Den primära
orsaken står att finna i att kommunen under 2008 beslutat att förändra ansvaret för de verksamheter som
ligger under budgetramen vuxenutbildning. I korthet
innebär den kommande förändringen att ansvaret
för den lagbundna vuxenutbildningen överförs till
Gymnasieskolan samt att övrig verksamhet överförs
till verksamhetsområdet Näringslivsutveckling. De
projekt som var planerade att starta under hösten
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2008 och därigenom generera projektintäkter har
således skjutits på framtiden eller avvecklats. Detta
innebär sammantaget att budgetområdet redovisar
underskott jämfört med budget.
Grundskolan redovisar ett budgetunderskott på
ca 0,6 miljoner kronor. Skolverksamheten som sådan
uppvisar balans jämfört med budget. Kostnaderna
för skolskjutsar har dock överstigit det som budgeterats.
Omsorgen om Funktionshindrade uppvisar ett
underskott jämfört med budget på ca 0,4 miljoner
kronor. Orsaken till underskottet står att finna i att
det tillkom brukare under senare delen av budgetåret.
Inför budgetår 2009 ser budgetläget något ljusare ut
genom att ett antal äldre brukare avlidit.
Budgetområdet politisk verksamhet redovisar ett
underskott jämfört med budget på ca 0,3 miljoner
kronor. Orsakerna till detta underskott kommer att
belysas i en utvärdering av den politiska organisationen som kommer att genomföras under år 2009.
Utanför de ordinarie 18 budgetområdena finns
redovisat ett underskott på 363 000 kronor avseende
införandet av nytt lönesystem. Denna post hade
ingen avsatt budget för 2008. Projektet för införande
av ett nytt lönesystem skulle normalt ha varit helt
avslutat för 2007. Det har dock uppstått kostnader
som bokförts på 2008 p g a att projektet kom igång
senare än planerat.
Övriga verksamhetsområden visar på antingen en
budget i balans eller överskott jämfört med budget.
Det enskilt största budgetöverskottet uppvisas inom
äldreomsorgen med 1,6 miljoner kronor. En viktig
bidragande orsak till detta överskott är det faktum
att en avdelning på det särskilda boendet Nyberga,
avvecklades under 2008.
Verksamhetsområdet fastighetsdrift uppvisar ett
överskott på ca 1,4 miljoner kronor. Drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd samt parkverksamhet drivs på uppdrag av kommunen av det
helägda kommunala allmännyttiga fastighetsbolaget
Älvsbyns Fastigheter AB. Orsaken till budgetöverskottet står primärt att finna i en effektivare fastighetsförvaltning samt att visst långsiktigt underhåll ej
hunnits med.
Verksamhetsområdet kommunövergripande verksamhet uppvisar ett överskott jämfört med budget på
ca 0,6 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet
återfinns kostnader för kommunens kommunledningskontor (kanslifunktion, ekonomi-, personal- och
IT avdelning), kostfunktion samt en del andra kom-

mungemensamma kostnader såsom försäkring m m.
Från och med budgetår 2009 kommer kostnaderna
för kostfunktionen att brytas ut och redovisas som
ett eget budgetområde. Budgeten för verksamhetsområdet Folkhälsa kommer däremot att införlivas
med den kommunövergripande verksamheten.
Verksamhetsområdet Fritidsverksamhet redovisar
ett överskott jämfört med budget på 0,5 miljoner
kronor och verksamhetsområdet Näringslivs utveckling ett överskott på ca 0,4 miljoner kronor.
Övriga verksamhetsområden, dvs förskola (+ 93
tkr), information (+13 tkr), ungdomsverksamhet
(+24 tkr), folkhälsa (+84 tkr), miljö-bygg-räddningsverksamhet (+ 6 tkr) samt kulturverksamhet (-7 tkr)
uppvisar mindre budgetavvikelser.
Utanför budgetramarna ligger anslaget till KS
förfogande. Av en budget på 1,5 mkr har under årets
utbetalats 600 tkr. Av dessa pengar har drygt 400 tkr
betalats i medlemsavgifter och liknande (ofta fleråriga
beslut) medan resten av utbetalningarna hänför sig
till nya beslut under året.
Personalkostnader
Av verksamhetens externa kostnader på 519 mkr
utgör personalkostnaderna 337 mkr eller ca 65 %.
Lön och skattepliktiga ersättningar uppgår till 233
mkr medan resterande kostnader utgörs av ej skattepliktiga ersättningar, kostnader för pensioner och
personalförsäkring samt personalsociala kostnader
(utbildning, personalvård mm).
Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat
med 17 mkr. Främsta orsaken till ökningen är löneavtalens konstruktion. Som exempel kan nämnas
Kommunal där det avtal som slöts 2007 innebar
utbetalning av engångsbelopp under 2007 men där
större delen av löneökningarna fallit ut under 2008. I
budget fanns avsatt totalt 23,5 mkr för löneökningar
- utfallet blev 24,7 mkr.
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Nettokostnadernas andel av skatte- och
statsbidragsintäkter
Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter skall
räcka till att finansiera den löpande verksamheten
inklusive nettokostnaderna för finansverksamheten.
Det utrymme som återstår används till investeringar,
sparande/amortering eller till utvecklingssatsningar.
Nedanstående graf visar utvecklingen under de för
perioden 2003-2007.
Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto exkl
avskrivningar i % av skatte- och statsbidragsintäkter
102,0%

Fördelningen av skatte- och statsbidragsintäkter visas
i nedanstående tabell.
Skatte- och statsbidragsintäkter år 2008
Kommunalskatt inklusive slutavräkning 291,5 mkr
Inkomstutjämning
82,1 mkr
Strukturbidrag
21,8 mkr
Införandebidrag
3,1 mkr
Regleringsbidrag / Avgift
-3,9 mkr
Kostnadsutjämning
13,9 mkr
LSS- utjämning
12,2 mkr
Fastighetsavgift
11,3 mkr
Totalt
432 mkr

99,7%

100,0%
98,0%

96,1%

96,0%
94,0%

92,6%

93,5%

93,8%

2007

2008

92,0%
89,2%

90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
2003
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Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag
För år 2008 uppgick skatte- och statsbidragsintäkterna till totalt 432 miljoner kronor, vilket är en ökning
jämfört med år 2007 med ca 2,2 procent. Utveckling
av skatte- och statsbidragsintäkter för perioden 20062008 redovisas i nedanstående graf.
Utveckling skatteintäkter och statsbidrag
500000
450000

Kommunens skatte- och statsbidragsutveckling är
3,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Orsaken till
underskottet beror till viss del på att det i budgeten
inför 2008 räknades med ett något högre invånarantal än vad som blev fallet.
En större orsak är dock den mycket kraftiga inbromsningen i Sveriges ekonomi som skedde under
framförallt fjärde kvartalet 2008. Detta leder till en
negativ slutavräkning avseende kommunens skatteintäkter.
Finansverksamhet
Den externa låneskulden inklusive nästa års amortering uppgick vid årsskiftet till 127 miljoner kronor fördelade på sex stycken lån. Under året har
10 miljoner kronor amorterats i enlighet med det
av kommunfullmäktige fastställda målet. Nästa års
beräknade amortering återfinns som kortfristig skuld
i kommunens balansräkning.
Kommunens finansiella kostnader för år 2008
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uppgick till 7,2 miljoner kronor.
Finansnettot uppgår till ca –5,9 miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner sämre än 2007. Orsaken till detta
är de ökade räntenivåerna under framförallt andra
halvan 2008. Under årets sista 2 månader började
räntenivåerna att sjunka, detta framförallt på grund
av sjunkande styrräntor från riksbanken.
De sjunkande räntenivåerna, tillsammans med att
kommunen vid årsskiftet lade om 60 miljoner kronor av de externa lånen, kommer att leda till kraftigt
reducerade räntekostnader för år 2009.
Finansnettots utveckling under perioden 2001 –
2008 redovisas i nedanstående graf.
Finansnettots utveckling 2001 - 2008
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del utgjordes av nya åtaganden.
Intjänade pensioner under året betalas ut till de anställda. I det tidigare avtalet benämndes dessa kostnader individuell del. Det nya pensionsavtalet KAP-KL
använder benämningen avgiftsbestämd ålderspension. Kommunens kostnader för år 2008 uppgick till
9,6 miljoner kronor exklusive särskild löneskatt.
Under rubriken avsättningar återfinns dels åtaganden för garanti- och visstidspensioner, dels nya
avsättningar för inkomster över taket 7,5 inkomstbasbelopp. Denna s.k. förmånsbestämda del av pensionen var tidigare knuten till det förhöjda prisbasbeloppet. I bokslutet uppgår avsättningarna för pensioner
till 8,4 miljoner kronor och avsättningar för särskild
löneskatt till 2,1 miljoner kronor. Avsättningarna har
ökat med 0,3 miljoner kronor. Skulden är beräknad
på uppgifter från KPA.
Pensioner intjänade före 1998 redovisas i bokslutet
under rubriken ansvarsförbindelser. Skulden uppgår vid årsskiftet till 205,5 miljoner kronor. Skulden
inklusive särskild löneskatt uppgår till 255,3 miljoner
kronor. Kommunens åtagande på balansdagen redovisas i nedanstående tabell. Det bokförda värdet av
placerade medel uppgår till 4 mkr.
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Pensioner
Från och med 2006-01-01 gäller ett nytt pensionsavtal KAP-KL, kollektivavtalad – kommuner och
landsting. Det nya avtalet genomförs i flera steg fram
till år 2010. Syftet med det nya avtalet är att uppnå ett
långsiktigt mer finansiellt stabilt och ekonomiskt mer
förutsägbart kollektivavtalat pensionsavtal. För den
enskilde innebär avtalet ett steg mot en mer livsinkomstbestämd pension.
Kommunens årliga pensionskostnader består dels
av under året intjänade pensioner, dels av utbetalda
pensioner samt av förändringar av avsättningar för
pensioner enligt blandmodellen. Särskild löneskatt
med 24,26 procent tillkommer på pensionskostnaderna. För vissa anställda har kommunen också
tecknat en försäkringslösning (alternativ PFA) där
månatliga premier erläggs. Vid årsskiftet har kommunen bland avsättningarna ett åtagande avseende
visstidspension.
Kommunen har under 2008 betalat ut ca 7,4 miljoner kronor i pensioner till ca 450 pensionstagare.
Den största delen ca 6,7 miljoner kronor avsåg gamla
åtaganden (ansvarsförbindelser) medan resterande

Avsättningar
Pensionsförpliktelse
Summa
Avsatta medel
Återlånat

Pension Löneskatt
8,4
2,1
205,5
49,8
213,9
51,9
4,0		
209,9
51,9

Totalt
10,5
255,3
265,8
4,0
261,8

Likviditet
Kommunen har en tillfredsställande likviditet. Likviditeten, mätt som balanslikviditet (omsättningstillgångarnas andel av kortfristiga skulder) uppgår till 81
procent. Balanslikviditeten överstiger den av fullmäktige fastställda målsättningen på minst 50 procent.
Utvecklingen av balanslikviditeten för perioden 2003
– 2008 redovisas i nedanstående graf.
Balanslikviditetens utveckling 2003 - 2008
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Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala
tillgångar som är finansierade med egna medel, dvs
ej lånefinansierade. Soliditeten är ett uttryck för den
finansiella styrkan i kommunen.
I nedanstående diagram redovisas soliditetens utveckling för perioden 2003 – 2008. Soliditeten exklusive pensionsskuldsåtagande uppgår till 43,2 procent
vilket är en förstärkning jämfört med 2007 om 0,8 %.
Över de senaste 5 åren har soliditeten exklusive
pensionsskuldsåtagande förstärkts med 8,2 procent.
Soliditeten inklusive pensionsskuldsåtagande är dock
fortsatt negativ. Orsaken är bland annat de förändrade beräkningsgrunderna för pensionsskuldsåtaganden, RIPS07. Soliditetens utveckling för perioden
2003 – 2008 redovisas i nedanstående graf.
Soliditens utveckling 2003-2008 (exkl pensionsförpliktelse)

Antalet investeringsprojekt har varit 80 stycken. Av
dessa är 47 investeringsprojekt av mindre storlek
(budget på mindre än 200 tkr).
Investeringsbeloppet för de 10 största projekten (se
tabell nedan) har uppgått 8,7 miljoner kronor.
Investeringsprojekt
Investeringsutgift
Kanis garage mm
1 236,1
Beläggning gator
1 100,4
Datorer grund- o förskola
1 000,1
Upprustning Älvåkra
879,4
Ryttarföreningen, värme ridhus
879,0
Kravanpassn lekparker
791,6
Centrumhust, konv + kyla
789,6
Mediaprogrammet
729,0
Konvertering Tärnstigen
672,5
VA Nybyn
634,5
Summa
8 712,2

50,0%
45,0%
40,0%

39,5%

39,4%

41,4%

42,4%

2006

2007

43,2%

Känslighetsanalys
Nedanstående känslighetsanalys beskriver kommunens beroende av omvärlden utifrån förändringen av
ett urval kostnads- och intäktsslag. Av sammanställningen framgår hur olika procentuella förändringar
påverkar kommunens ekonomi.
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Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till 14,9 miljoner
kronor. Budgeten för investeringar år 2008 uppgick i
utgångsläget till 16,3 miljoner kronor. Anslagsöverföringar, dvs kvarvarande investeringsmedel för pågående investeringar vid föregående årsskifte uppgick
till 6,3 miljoner kronor. Den totala investeringsramen
för 2008 uppgick således till 22,6 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarnas storlek för perioden 2003 –
2008 redovisas i nedanstående graf.
Nettoinvesteringar 2003 - 2008
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I likhet med landets andra kommuner är kommunen
helt beroende av skatteintäkter och statsbidrag. Det
medför att konjunktursvängningar och förändringar i
utjämningssystem får direkt genomslag i kommunens
ekonomi.
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Kostnad/Intäkt, Mkr
Ränteförändring (Låneskuld) 1%
+/- 1,3
Personalkostnadsförändring 1%
+/- 3,4
Bruttokostnadsförändring 1%
+/- 5,2
10 heltidstjänster (18 500)
+/- 3,2
Förändrad utdebitering 1 krona
+/- 13,7

2004

2005

2006

2007

2008

Projekt/utvecklingsarbete
En del av strategin för utvecklingsarbetet i kommunen är att nyttja extern finansiering, exempelvis EU:s
olika fonder, för att försöka skapa egna eller delta i
av andra kommuner / organisationer skapade projekt. Prioriteringar för deltagande i projekten bestäms
i huvudsak av de plandokument och utvecklingsprogram som finns för kommunen. I kommunen
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är det utvecklingsavdelningen som handlägger de
flesta ärenden. Alla beslut om medfinansiering tas av
kommunstyrelsen. Under 2008 har kommunen varit
engagerad i ett antal projekt med extern medfinansiering där kommunen har varit huvudman.
Bland dessa projekt kan nämnas:
- Twin City Net – ett samarbetsprojekt med kommunens ryska vänort Monchegorsk
- Miljöåterställning av Piteälven med biflöden
- EntreprenörCentra – ett samarbetsprojekt mellan
Älvsbyns och Jokkmokks kommuner
för att stödja nyföretagande
- Företagsamma Framtidskvinnor
Kommunen deltar också som aktör och medfinansiär
i ett antal projekt där huvudmannen är extern. Bland
dessa kan nämnas:
-

Invest in Norrbotten
BD-Pop
Styrelsekvinnor
Innovation i Norr – kvinnliga idébärare

Detaljerad information om de olika utvecklingsprojekten finns hos kommunens utvecklingsavdelning.
Framtid
Den stagnerande tillväxten i vår omvärld väntas
medföra en snabb inbromsning av export och investeringar sista kvartalet 2008. Efterfrågeutvecklingen i
Sverige blir synnerligen dålig 2009 – BNP minskar till
och med. Det kommer att ske en betydande återgång
av sysselsättningen i Sverige. Fram till 2010 beräknas
sysselsättningen minska med 100 000 personer och
arbetslösheten på riksplanet uppgå till 8,5 procent
2010.
Konjunkturen väntas åter vända upp under loppet
av 2010. En viktig faktor bakom denna återhämtning
blir att förtroendekrisen bland konsumenter och
företag då har lagt sig. Därtill innebär en bestående
försvagning av kronan samt vändningen upp i världskonjunkturen 2010 att exporten tar god fart. Den
förväntat expansiva penningpolitiken 2009 innebär
också en betydande positiv impuls för den svenska
inhemska ekonomin.
Åren efter 2010 spås präglas av en relativt hög tillväxt.
Skatteunderlagsprognosen för åren 2009–2012
bygger på den samhällsekonomiska bild som sam-

manfattas ovan. Den pågående konjunkturnedgången
påverkar skatteunderlaget främst genom försvagad
arbetsmarknad med vikande sysselsättning och en
nedväxling av löneökningstakten.
Antalet arbetade timmar har börjat minska de senaste månaderna och väntas fortsätta minska fram till
slutet av 2010. Detta innebär en avsevärd uppbromsning av lönesumme- och därmed skatteunderlagstillväxten. Effekterna på skatteunderlaget av svagare
lönesummeökning motverkas till viss del av att även
inflationstakten dämpas, med mindre ökningar av
grundavdragen efter 2009 som följd.
Ovanstående utsikter avseende den svenska
ekonomiska utvecklingen kommer att slå direkt mot
ekonomin i landets kommuner. Älvsbyns kommun
utgör inget undantag utan skatteintäkterna kommer
att öka betydligt långsammare än vad som tidigare
prognosticerats. Det kommer att vara av yttersta vikt
att det besparings / och omstruktureringsarbete som
påbörjats i och med kommunens beslutade budget
för år 2009 får förväntade effekter. Jämfört med de
prognoser som fanns till hands i oktober 2008 vid
budgetbeslutet för perioden 2009-2011 kommer
Älvsbyns kommun troligtvis att förlora drygt 5 miljoner i skatteintäkter för år 2009, 15 miljoner för år
2010 och drygt 18 miljoner för år 2011.
De ekonomiska utmaningarna kommer därför att
ställa särskilda krav på samtliga kommunala verksamheter. Enda framkomliga vägen för en kommun i
Älvsbyns storlek kommer att vara budgetdisciplin.
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PERSONALFAKTA
Inom verksamheter med huvudsakligen tjänsteproduktion utgör personalkostnaden den största delen
av produktionskostnaden.
Följande uppgifter avser att ge en bild över hur
produktionsfaktorn personal fördelar sig.
Fr o m november månad 2007 använder Älvsbyns
kommun sig av personalsystemet Personec P till vilket statistikprogrammet Personec Utdata (PS Utdata)
är kopplat till. Redovisningen utgår från uppgifter
som hämtats direkt från PS Utdata.
Anställda
Den 31 december 2008 fanns 887 månadsanställda i
kommunen. Omräknat blir det 803 årsarbetare. Huvudparten av de anställda är kvinnor, 86,30 %.
Bland kvinnorna har 66 % heltidsanställning och
bland männen har 79 % heltidsanställning.

Personalkostnaden
Personalkostnaderna är kommunens största kostnadspost och uppgick under 2008 till 350,2 miljoner
kronor varav 256,5 miljoner kronor i direkta löner
och 93,7 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner m m.
Sjukfrånvaron
Enligt lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron ska sju nyckeltal som belyser sjukfrånvaron
redovisas på ett enhetligt sätt. 2008 var sjukfrånvaron
7,63 % totalt för Älvsbyns kommun. Jämförande
siffra för 2007 var 8,24 %.
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Sjukfrånvaro		
Total sjukfrånvaro
i % av ordinarie arbetstid		

2008

2007

2006

2005

2004

7,63

8,24

9,0

10,4

12,4

Sjukfrånvaro > 59 dagar
Långtidssjukfrånvaro
i % av total sjukfrånvaro		

68,66

63,15

88,5

87,1

83,9

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro i %
av total sjukfrånvaro		

8,25

9,12

9,9

11,2

13,1

Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro i %
av total sjukfrånvaro		

3,98

3,48

5,5

7,1

9,0

Andel sjukdagar per åldersgrupp
i % av tillgänglig tid
0 – 29		
30 – 49		
50-		

4,42
7,08
8,49

4,93
7,90
8,95

7,5
6,4
12,3

5,8
7,8
14,9

7,4
9,7
16,7

Jämställdhet
Kommunens jämställdhetsplan vänder sig till och
berör alla anställda. Visionen är att jämställdhet ska
förverkligas inom kommunens samtliga arbetsplatser.
Enligt jämställdhetslagen § 9a ålägger arbetsgivaren
skyldighet att årligen kartlägga förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och män i skilda typer av
arbete och för olika kategorier av arbetstagare.

Medellönens utveckling ur ett
jämställdhetsperspektiv
År
Män
Kvinnor
Skillnad (kr)
Skillnad %

2001
19 338
17 245
2 093
10,8

2002
20 013
17 599
2 414
12,1

2003
2004
20 613 20 336
18 295 18 628
2 318 1 708
11,2
8,4

År
Män
Kvinnor
Skillnad (kr)
Skillnad %

2005
21 269
19 612
1 657
7,8

2006
21 237
19 681
1 556
7,3

2007
2008
22 255 23 115
21 206 21 667
1 048 1 448
4,71
6,26

Skillnad i procent
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ÖVERGRIPANDE VISION
I ÄLVSBYN ÄR MILJÖN STIMULERANDE OCH TRYGG. HÄR FINNS NATURSKÖNT, ATTRAKTIVT BOENDE, MÅNGKULTURELL SAMVERKAN OCH SAMHÄLLSENGAGERADE MÄNNISKOR. ENTREPRENÖRSKAP, SAMARBETE OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE UPPMUNTRAS.
ÄLVSBYBORNA ÄR FLER OCH HAR ÖKAT SIN MEDELINKOMST.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008
Bokfört 2008
BudgetKostnader Intäkter
Netto Kostnader Intäkter
Netto avvikelse
Kommunledningskontoret
18 324,6 2 685,0 15 639,6
18 772,9 2 872,8 15 900,1
-260,5
Friskvårdskonsulent
537,9		
537,9
470,1
0,1
470,0
67,9
Nytt lönesystem			
0,0
363,3
0,0
363,3
-363,3
Lotteritillstånd
20,0
20,0
0,0
3,6
9,5
-5,9
5,9
Personalutbildning
200,0		
200,0
199,9
0,0
199,9
0,1
Vaktmästare
751,6
135,0
616,6
416,4
0,0
416,4
200,2
Lönebidrag till organisationer
450		
450,0
377,1
0,0
377,1
72,9
							
Summa
20 284,1 2 840,0 17 444,1
20 603,3 2 882,4 17 720,9
-276,8

Kommunledningskontoret
(ekonomi/IT/kansli/personal)
Kort beskrivning av verksamheten
Resultatenheten Kommunledningskontoret utgör
den enhet som ska stödja alla andra resultatenheter i
arbetsrättsliga frågor, lönerapportering, rehabilitering
och friskvård, IT- och ekonomifrågor samt utgöra politikens administrativa stöd.
Budgeten för Kommunledningskontoret uppgick
till 17 444 100 kronor. Av bokslutet framgår att kostnaderna för verksamheten överstiger budgeten med
276 800 kronor. Bredbandsverksamheten redovisar
ett underskott om 1 365 100 kronor. IT har belastats
med höga kapitaltjänstkostnader under ett antal år
för investeringsprojekt som implementerats för olika
delar av de kommunala verksamheterna. Detta har
medfört att IT:s budget urholkats under en följd av år.
Kostnader för att införa vårt nya personaladministrativa system har belastat resultatet med 363 300 kronor
pga tidsförskjutning av projektet. Övriga delar av resultatenheten har dock inte förbrukat sitt anslag i syfte
att hålla nere det befarade underskottet.

Viktiga händelser
IT-verksamheten utreddes med hjälp av extern konsult. Detta resulterade i en handlingsplan som ska implementeras under en tvåårsperiod. Arbetet är i full
gång och resulterar i bättre IT.
Implementeringen av det personaladministrativa

Medborgarsamtal i Lomtjärnsparken
systemet (självservice) har pågått under hela året. Utbildning i systemet har genomförts av våra egna löneassistenter. Samtidigt har ett nytt schemaplaneringssystem införts, Time Care.

Framtiden
Under året har ett internt projekt inletts som syftar
till att tydliggöra kommunens ledningsmodell, anpassa
arbetsprocesser och förbättra löpande rutiner. I samband med detta kommer styrdokumenten att revideras.
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MILJÖ – BYGG – RÄDDNING
Ekonomi
Verksamhet		Budget 2008
		Kostnader Intäkter
Miljö- och byggkontoret		
Miljö- och hälsoskydd		
Plan- och byggfrågor		
Räddningstjänst		
Summa		

2 532,4
62,0
360,5
6 989,9
9 944,8

100,0
663,5
390,0
645,0
1 798,5

Netto
2 432,4
-601,5
-29,5
6 344,9
8 146,3

Beskrivning av verksamheten
Myndighetsnämnden ska förebygga olyckor samt se
till att effektiva räddningsinsatser utförs vid olyckor
som inträffar inom kommunen. Under 2008 påbörjades arbete med en riskanalys som ska ligga till grund
för kommunens krisberedskaps- och säkerhetsarbete
vid sidan av den ordinarie operativa och förebyggande verksamheten. Arbetsstyrkan vid räddningstjänsten har bestått av fyra heltidsanställda och 39 deltidsanställda. En av de heltidsanställda, administratören,
utför även en stor del av det administrativa arbetet åt
miljö- och byggkontoret.
Myndighetsnämnden ansvarade 2008 för utförandet av prövning i lov- och anmälningsärenden samt
tillsyn och kontroll enligt bland annat djurskyddslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, strålskyddslagen, tobakslagen och livsmedelslagen. Miljö- och
byggkontorets personal arbetade därutöver med
hälsoskydd, vattenfrågor, klimatfrågor, trafikfrågor,
GIS (geografiska informationssystem), adress- och
byggnadsregister, mät- och karteringsverksamhet m
m. För kommunstyrelsens räkning bevakade personalen kommunens intressen gentemot lantmäteriet i
fastighetsbildningsärenden och deltog i handläggning
av förvaltningsfrågor gällande kommunens mark
samt beslutade i frågor gällande felaktigt uppställda
fordon. På miljö- och byggkontoret arbetar förutom
arbetsledaren tre handläggare och en GIS-ingenjör.
Miljö-bygg-räddning redovisar 2008 ett överskott
jämfört med budget på 6 000 kronor. Miljö- och
byggverksamheten redovisar ett underskott på 4 000
kronor som främst beror på kostnader inom GISverksamheten medan räddningstjänsten redovisar ett
nollresultat. Nämndens underskott är 26 000 kronor.

Bokfört 2008
Kostnader Intäkter
2 593,7
37,8
306,3
7 153,1
10 090,9

171,1
664,2
306,8
808,3
1 950,4

Netto

Budgetavvikelse

2 422,6
-626,4
-0,5
6 344,8
8 140,5

9,8
24,9
-29,0
0,1
5,8

Brandman ute på brandövning
Uppföljning av verksamhetsmål
Myndighetsnämnden ska enligt nämndens vision
arbeta för att i Älvsbyn skapa
• trygghet och säkerhet inom alla områden
• en vacker, hälsosam och god miljö med bra bostäder och kommunikationsmöjligheter för alla
• samma rättigheter och möjligheter för alla människor inom ramen för nämndens verksamhetsområde.
• möjlighet att leva i ett ekologiskt hållbart samhälle
med biologisk mångfald och god folkhälsa, där alla
verkar för att de av riksdagen antagna sexton miljökvalitetsmålen ska uppfyllas.
För att nå visionen har nämnden satt upp flera olika
mål för verksamheten:
Skydd mot olyckor – Nämnden ska verka för att
minska antalet omkomna och skadade samt minska
materiella förluster i samband med olyckor. Antalet
olyckor ska minimeras.
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Operativ verksamhet
• Räddningsinsatserna ska kunna påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
För grupp 1-bebyggelse (ex större vårdanläggningar
och samlingslokaler) ska en räddningsinsats kunna
påbörjas inom 10 minuter. För minst 90 % av hushållen ska en räddningsinsats kunna påbörjas inom
30 minuter.
• Räddningstjänsten ska kunna bereda alla som bor,
arbetar eller vistas i kommunen professionell hjälp
med kvalificerad personal och materiel som krävs
för att genomföra räddningsinsatser.
• Räddningstjänsten ska åstadkomma skydd mot
olyckor och bränder i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och bolag.
• De som bor eller vistas i kommunen ska kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser.
• Miljö-bygg-räddning ska biträda kommunledningen
i kommunens krishantering.
Målen för den operativa verksamheten har uppfyllts
genom att just erbjuda de mål som nämnts ovan.
Förebyggande verksamhet
• Räddningstjänsten ska ha insatsplaner på anläggningar som innebär särskilda risker för personer
eller egendom.
• Räddningstjänsten ska aktivt stödja/informera/
hjälpa igång arbetsplatser med systematiskt brandskyddsarbete.
• Älvsbyns kommun ska i samverkan med övriga
aktörer ha en uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys
som ska kunna ligga till grund för politisk prioritering/målstyrning. Räddningstjänsten samordnar
arbetet i kommunen.
• Räddningstjänsten ska tillhandahålla den information och de utbildningar som efterfrågas för att
förebygga/begränsa brand och för att rädda liv.
• Nämnden ska verka för att fastighetsägare förser
bostäder med brandvarnare.
Alla mål avseende den förebyggande verksamheten
har ej uppfyllts. Det saknas insatsplaner för några
objekt i kommunen, risk- och sårbarhetsanalys skall
uppdateras och nämnden har ej aktivt verkat för att
förse bostäder med brandvarnare. Detta skall prioriteras under 2009.
Livsmedel och djurhållning
Under året har 35 verksamheter kontrollerats med

Meteorolog Per Holmgren, känd från SVT Väder, föreläste
om klimatförändringar på Forum i Älvsbyn
avseende på livsmedelshantering.
Djurskyddskontroll har utförts hos 19 djurhållare.
Därutöver har löpande prövning av livsmedelsverksamheter skett när ansökningar har kommit in. En
utbildning i livsmedelshygien för livsmedelsföretagare har erbjudits i samarbete med ett utbildningsföretag.
Trafikfrågor
27 trafikärenden behandlades och ett tiotal fordon
flyttades under året. 54 parkeringstillstånd för funktionshindrade utfärdades.
Trafikreglering har skett på Medborgargatan och
Parkgatan där förbud att stanna har införts för att
minska risken för olyckor med oskyddade trafikanter.
Vid klagomål på snöröjning har miljö- och byggkontoret framfört dessa till Älvsbyns Energi AB som
ansvarar för snöröjningen i tätorten.
Den parkeringsutredning som nämnden hade i
sin plan har inte utförts då det inte har hunnits med
av nämndens personal. Det fanns inte utrymme att
upphandla en konsult som kunde utföra arbetet i
2008 års budget.
Plan- och byggfrågor
95 bygglovsärenden och fyra rivningslovsärenden har
behandlats under året. En ny villa har uppförts. Inom
GIS-området slutfördes mätningar för konvertering
till koordinatsystemet SWEREF 99.
En samhällsplanerare anställdes vid utvecklingsavdelningen i början av december som tillsammans
med miljö- och byggkontoret ska arbeta med kommunens översiktsplan. I denna ingår att planera för
att bibehålla det öppna odlingslandskapet som var ett
av nämndens mål.
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Miljöfrågor
Tillsyn genom inspektioner utfördes vid ca 30 miljöfarliga verksamheter. Anmälnings- och tillståndsärenden samt administrativ registrering av uppgifter
hanteras löpande
Det fanns inte ekonomiskt utrymme att göra en
luftmätning i Älvsbyns tätort under 2008.
Nio klagomål är registrerade hos myndighetsnämnden. De flesta rör olägenhet för människors hälsa
eller miljö.
FAQ (Frequently Asked Questions) på webben
gällande miljöfrågor har ej lagts ut ännu. Frågor
håller på att samlas in som underlag för att lägga ut
frågor och svar.
Miljöpriset tillföll 2008 Älvbackens dagverksamhet.
Servicefrågor
Samarbetet i ”Femkanten” (området Älvsbyn, Boden, Piteå, Luleå och Kalix) är väl utvecklat och till
stor nytta för kommunen. Räddningscheferna har
träffats fyra gånger under året. Det finns fyra samverkansgrupper; inköpsgruppen, förebyggandegruppen,
operativa gruppen och utbildningsgruppen. I varje
grupp finns representanter från respektive kommun
där ordförandeskapet i respektive grupp ambulerar
mellan kommunerna.
Fyrkantens (Älvsbyns, Bodens, Piteå och Luleå
kommuner) ordföranden och chefer inom miljö- och
byggverksamheten har träffats fyra gånger under året.
Inom ramen för fyrkantssamverkan har pollen samlats in av Bodens kommun för Fyrkantens pollenprognos. Rutiner och underlag för internrevisioner av
livsmedelskontroll har tagits fram av en arbetsgrupp
och arbetet forsätter under 2009. Luleå har representerat Fyrkanten i länets tillsynsråd.
• Samverkan med Piteå har inletts avseende nytt
system för geografisk information (GIS) som kan
effektivisera kommunens arbete inom flera verksamhetsområden. Målsättning är att geografisk
information även ska kunna göras tillgänglig på
webben i samband med utställningar av planer.
• Miljö- och byggkontoret har medverkat med information i olika sammanhang, bland annat till föreningar och gymnasieklasser. Ett klimatseminarium
har hållits på Forum för gymnasieelever.
• En serviceförklaring riktad till medborgarna är
beslutad av nämnden.
Under 2008 har ingen kundundersökning genom-

Älvbackens dagverksamhet mottog miljöpris
förts. Under 2009 kommer kundundersökningar att
göras inom Fyrkanten för miljö- och byggområdet
via vykort.
Uppföljning av tillsynsplanerna redovisas till
myndighetsnämnden och finns tillgänglig i nämndens
protokoll för sammanträdet i februari.

Viktiga händelser under året
Avseende trafikolyckor har året varit dystert. Antal
olyckor med såväl omkomna som skadade är högt
med tanke på nationell statistik.
Kommunen har kommit igång med översiktsplanering vilket är nödvändigt för att kunna ta fram nya
områden för ett säkert och attraktivt boende, något
som efterfrågas från företagare och allmänheten.
Djurskyddskontrollen överlämnades i december
till länsstyrelsen som i framtiden kommer att utföra denna. Kontroll av foderföretagare och primärproducenter av livsmedel lämnades samtidigt
över. Kommunen har fortfarande miljötillsynen vid
lantbruksföretag kvar inom sitt tillsynsområde samt
rapporteringsskyldighet med avseende på jordbrukets
tvärvillkor för erhållande av EU-stöd.
Framtiden
Sedan den 1 januari 2009 finns en ny myndighet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Den ersätter Krisberedskapsmyndigheten,
Räddningsverket och Styrelsen för psyko-logiskt försvar. Vad detta kommer att innebära för den kommunala räddningstjänsten återstår att se. Den tekniska
utvecklingen på hjälpmedel har medfört att framtagande av nya metoder för insatser har framkommit.
Detta tillsammans med en hos oss föråldrad fordons-
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och materialpark medför intressanta möjligheter.
Förhoppningsvis kommer räddningstjänsten att utöka sitt samarbete med landstinget och vara behjälplig
i akutskedet.
Kommunen har i dagsläget inget byggfärdigt område att erbjuda de som vill bygga hus i Älvsbyn. Det
finns ett fåtal lucktomter i tätorten och i en del byar
men de flesta vill hellre bo på annan plats. Myndighetsnämnden kommer att arbeta för att få till stånd
en detaljplaneläggning av ett eller ett par områden för
attraktivt byggande i närheten av tätorten samtidigt
som de gamla planerna ses över. Kostnaderna för att
ta fram en detaljplan över ett bostadsområde är svår
att beräkna beroende på vilket område som väljs.
Nämnden uppskattar att prislappen för att planera
ett område kan hamna på i storleksordningen 250
000 – 900 000 kronor.
Lagområdena där nämnden verkar är under
ständig förändring. EU-förordningar och direktiv
integreras successivt i den svenska lagstiftningen. Det
händer just nu mycket inom områden som energi,
hälsoskydd, vattenförvaltning, klimat, kemikalier och
bestämmelser kring planering och byggande m m.
Samtidigt som regeringen arbetar för en regelförenkling skärps regelverket ute i Europa. Tendensen är att
det genom lagstiftningen kan komma att ställas allt
större krav på företagen och även kommunen som
verksamhetsutövare. Nämndens uppgift är att se till
att kommunen och de kommunala bolagen, likväl
som privata företagare och privatpersoner, följer
de lagar och regler som nämnden är satt att bevaka.
Krav kan komma att öka på exempelvis fastighetsunderhåll, energideklarationer, VA-anläggningar och
avfallshantering.
Miljö-bygg-räddning har specialistutbildad personal som arbetar inom ett brett och bitvis komplicerat
område. Att locka personal med rätt kompetens är

Moa Larsson och Sara Viklund från Älvsbyns gymnasium
tog andra pris i den riksomfattande tävlingen Klimatkampen
en utmaning inför framtiden inom i stort sett hela
verksamhetsområdet. Det är av största vikt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare och att resurser
satsas inom det personalsociala området.
Det finns ett behov och även ett lagstadgat krav
av att följa upp den luftmätning som gjordes vintern
2003/2004. Vattenråden och vattenmyndigheten ser
över sjöar och vattendrag och det är i dagsläget osäkert
vad som blir kommunernas roll. Förvaltningsplaner för
vattnen ska beslutas under 2009 och där kommer det
troligen att framgå vad som blir kommunernas roll.
Miljö- och byggkontoret har tillsammans med en
arbetsgrupp med bred förankring arbetat fram ett
förslag till en energi- och klimatstrategi som kommer att behandlas politiskt under första halvåret
2009. Syftet är dels att Älvsbyns kommuns bidrag
till växthuseffekten drastiskt ska minska och dels att
kommunen genom energieffektiviseringar ska kunna
spara pengar genom minskad energiförbrukning.
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FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008		
Bokfört 2008		
BudgetKostnader Intäkter Netto
Kostnader Intäkter Netto
avvikelse
							
Förskola
33 308,0 -6 168,0 27 140,0
33 307,6 -6 260,5
27 047,1
92,9
Grundskola
78 603,7 -2 658,9 75 944,8
82 432,4 -5 838,7
76 593,7
-648,9
Gymnasium
45 633,9 -2 400,0 43 233,9
50 314,1 -4 175,9
46 138,2 -2 904,3
Summa förskola o skola 157 545,6 -11 226,9 146 318,7 166 054,1 -16 275,1
149 779,0 -3 460,3

Beskrivning av verksamheten
Barn- och utbildningsverksamheten tillhandahåller
pedagogisk verksamhet och omsorg av god kvalité i
en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt lärande. Inom verksamheten finns förskola, grund- och gymnasieskola
samt fritidshemsverksamhet.
Förskola
Inom förskolan ligger förbrukningen nästan exakt
på beviljad budget. De stora förskolorna Åsen och
Västermalm bidrar till stor del till det positiva budgetutfallet. Intäkter för avgifter inom för-skolan blev något lägre än budgeterat. Asylintäkter har erhållits från
Migrationsverket för placera-de barn vilket gör att den
totala intäkten är något högre än budgeterat.
Grundskolan
Den negativa budgetavvikelsen beror främst på att
skolskjutsarna för 2008 blivit betydligt högre än budgeterat (791 500 kronor). De fyra rektorsområdena
har tillsammans hållit sig inom anvisade budgetramar.
Gymnasiet
Älvsbyns gymnasium har ett överskott i förhållande
till budget med 95 600 kronor.
Kostnader för interkommunala ersättningar och inackordering har ökat under höstterminen 2008, vilket
är orsaken till budgetavvikelsen för gymnasiet. 45 fler
elever går i gymnasieskola utanför kommunen höstterminen 2008, jämfört med vårterminen 2008.

Det årligen återkommande vattenkriget bland Lekenskolans
elever är mycket uppskattad

Viktiga händelser 2008
Med Skolverkets beslut efter genomförd inspektion som grund utarbetades en handlingsplan för att
komma till rätta med de brister som uppdagades vid
inspektionen. Bristerna är till stor del åtgärdade. Förbättringsområdena är inarbetade i skolutvecklingsplanen.
Kvalitetsarbetet i förskolan har fortsatt under 2008.
Årets kvalitetsredovisning var den sjunde i ordningen
och utvisar resultat och förslag till utvecklande åtgärder.
Utvecklingssatsningar inom matematik och språkutveckling har fortsatt. Språksatsning som om-fattar
förskola till och med år 3 i grundskolan har genomförts. Det övergripande syftet är att höja pedagoger-
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nas medvetenhet om den tidiga språk- och kommunikationsutvecklingens betydelse. Matematiksatsning
som omfattar förskola till gymnasiet har som mål att
skapa en röd tråd i ma-tematiken genom alla stadier,
som på sikt ska resultera i utvecklad förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Den minskade
sjukfrånvaron är tydligast inom förskolan.
Arbetet med att införa individuella utvecklingsplaner slutfördes under året.
En ny skolchef har rekryterats under året.
Förskola
En ny modell för vikarieanskaffning är implementerad och den har avsevärt underlättat anskaff-ning av
vikarier.
Belastningen på förskolan i tätorten har under året
varit hög, men alla som anmält behov har kunnat erbjudas plats inom 3 månader. Under hösten öppnades
ytterligare en avdelning.
Sjukfrånvaron har minskat under året.
Under året har ett riktat arbete med att tydliggöra
förskollärarens roll som övergripande pedago-giskt
ansvarig genomförts och en riktad utbildningsinsats
har genomförts.
Grundskolan
En långsiktig skolutvecklingsplan har utarbetats och
implementering påbörjats. Underlaget kom-mer att
ligga till grund för utvecklingsarbetet inom grundskolan de närmaste åren.
Antal asylsökande elever i skolan har under året ökat
avsevärt och en anpassning av verksamhe-ten har genomförts.
Gymnasieskolan
Fortsatta utvecklingsprojekt inom internationalisering, IT, kultur, idrott och företagande ger ut-veckling
och profil vid Älvsbyns gymnasium.
Förstärkning avseende marknadsföring och information till grundskoleelever har gett avsedd ef-fekt,
drygt 60 % av avgångseleverna valde den egna gymnasieskolan inför läsåret 2007/2008.
För att långsiktigt säkerställa ett elevunderlag måste
programutbudet ses över, konkurrensfördelar lyftas
fram och marknadsföras. Marknadsföringen handlar
i mångt och mycket om en intern marknadsföring.
Gymnasiet måste synliggöras och dess kvaliteter lyftas
fram.

Regissören Kjell Sundvall invigde den nya tevestudion på
Älvsbyns gymnasium

Framtiden
Inom de närmaste två till tre åren handlar mycket
om implementering och genomförande av den under
året framarbetade skolutvecklingsplanen. Detta arbete
fokuserar i första hand på att införa grundtankarna
kring effektiva/framgångsrika skolor i vår grundskola.
Inom förskolan fortsätter arbetet med ”Kvalitet i
förskolan” som bland annat innebär strävan mot mindre barngrupper och fokus på de mindre barnen och
barn i behov av särskilt stöd. För-skolans pedagogiska
arbete måste ytterligare lyftas fram.
Förändringar i födelsetal ger variationer i verksamhetsvolymen inom förskola och skola.
Elevminskning i grundskolan och gymnasieskolan
sker under de närmaste åren. Förändringen kommer
på sikt att kräva en anpassning av verksamheten.
Grundvux och vuxenutbildningen kommer från och
med den 1 juli 2009 att tillhöra barn- och utbildnings
verksamhetsområde och sortera under gymnasieskolan. Förutom de obligatoriska kärnämnena som ska
ingå i vux kommer övriga inriktningar vid gymnasieskolan att kunna erbjudas eleverna vid vuxenutbildningen.
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SOCIALTJÄNST
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008		
Bokfört 2008		
BudgetKostnader Intäkter Netto
Kostnader Intäkter Netto
avvikelse
							
Individ- och familjeomsorg
19 362,3 -3 290,0 16 072,3 26 685,9 -9 776,1 16 909,8
-837,5
Äldreomsorg
105 036,7 -12 350,0 92 686,7 130 346,9 -39 267,0 91 079,9 1 606,8
Omsorg om funktionshindrade 56 814,4 -22 630,0 34 184,4 61 983,0 -27 372,6 34 610,4
-426,0
Summa sociala
181 213,4 -38 270,0 142 943,4 219 015,8 -76 415,7 142 600,1
343,3

Beskrivning av verksamheten
Socialtjänsten utför de uppdrag som kommunstyrelsen
beslutar om. Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning, planering, uppföljning och utvärdering av socialtjänstens verksamheter. Verksamheten bygger på lagar
och föreskrifter som ska göra att de grundläggande rättigheterna är lika i hela landet.
Individ- och familjeomsorg
Vid 2008 års början befarades ett stort negativt budgetunderskott inom individ- och familjeomsorgen. Det
är framför allt placeringar av barn, både på institution
och i familjehem som är största orsaken till budgetavvikelsen. Även institutionsplacering inom missbruk överstiger budget. På grund av att försörjningsstödets budget
bara nyttjats till 92 % har individ- och familje omsorgens
budgetunderskott stannat på 837 500 kronor.
Äldreomsorg
Den positiva budgetavvikelsen beror till stor del av
stängningen av avdelning 4 B på Nyberga september
2008. Under 2008 har budgetmedel för medicinskt
färdigbehandlade använts för endast en dag. Tekniska
hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag är andra verksamheter som bidragit till äldreomsorgens positiva budgetutfall.
Omsorg om funktionshindrade
Dubbelbemanning på en gruppbostad har skett från
juni 2008 för en boende som behövt mycket insatser. Beslut om återsökning till migrationsverket kommer först
i mars 2009, varför uppbokning inte skett. Institutionsplacering av en ungdom från maj 2008 till en kostnad
av 5 000 kronor/dygn är också en orsak till det negativa
budgetutfallet.

Uppföljning av verksamhetsmål
Korttids-/avlastningsverksamheten utvecklas ständigt.
Antalet sökande till omvårdnadsutbildningen har ökat.

I Älvsbyn finns goda möjligheter till en naturnära ålderdom
Ny personalenkät skickas ut under mars 2009, socialtjänsten får då möjlighet att se om resultaten förbättrats.
Diskussion om demensgrupp inom hemtjänsten pågår.
Översyn av gruppbostäder för e v inrättande av autismboende är lagt på is så länge. Boende för människor
med psykiatriproblematik måste prioriteras.
Diskussioner om renodling av psykiatrin pågår.
Ny enhet ”barn- och familjeenheten” inrättas under
våren 2009.
Ökade resurser inom familjestöd med en årsarbetare.
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Viktiga händelser under året
Äldreomsorgen
Under våren 2008 fanns ett stort antal boendeplatser
lediga på framför allt Nybergas äldreboende. Eftersom
detta kostar pengar beslutade ledningen i början av juni
att avveckla avdelning 4 B på Nyberga. Pensionärerna,
som bodde på 4 B flyttade i slutat av augusti till andra
lägenheter på Nyberga. Avvecklingen av 4 B ska utvärderas under våren-09.
Socialtjänsten har under 2008 fått stimulanspengar
från Socialstyrelsen. Detta har inneburit att socialtjänsten även under detta år kunnat arbeta med läkemedelsgenomgångar, stöd av arbetsterapeut i hemtjänsten och
”socialt synsätt”.
Älvsbyns kommun har under året haft förmånen att
delta i ett nätverk bestående av 12 kommuner angående
”salutogent synsätt”. Projektledare är Peter Westlund.
Ann-Louice Öberg och Åsa Åberg medverkar från Älvsbyns kommun. Ann-Louice Öberg medverkade tillsammans med representanter från övriga kommuner på Äldreomsorgsmässa i Älvsjö under hösten.
Under året har ”kvalitetspärmen” omarbetats och är
nu webbaserad, vilket gör att den är tillgänglig även för
allmänheten.
Länsstyrelsen har för år 2008 beviljat medel till att arbeta med stöd till människor som vårdar anhöriga.
Omsorgen om funktionshindrade
Verksamheten med vardagsstöd har utökats under året
eftersom fler människor är i behov av den typen av insats.
Länsstyrelsen har beviljat medel för fortsatt arbete
med två ”personliga ombud” samt att även omsorgen
om funktionshindrade har beviljats medel för att kunna
arbeta med stöd till anhöriga.
Individ- och familjeomsorgen
Översyn av den samlade organisationen för bistånd till
barn och familjer har skett.
Kommunstyrelsen avsatte medel för att en tjänst som
familjestödjare skulle inrättas.
Mycket arbete har lagts ned på att följa upp handlingsplanen som gjordes i samband med översynen av verksamheten. Intensivt arbetat med insatser på hemmaplan
har skett, för att på så sätt hålla kostnaderna nere. Att inrätta en tjänst som familjestödjare har varit en del i detta
arbete.
Två socialsekreterare har också arbetat intensivt med
de personer som fått försörjningsstöd. Det handlar dels
om att motivera människor till att försörja sig på annat
sätt, arbeta med attityder och även ställa krav.
Kommunen har under året gått med i ett nätverk med
familjehem, vilket underlättar placeringar av barn. I utredningsarbetet använder man sig av BBIC-metoden.

Nybergas äldreboende ligger naturskönt vid Lomtjärnsparken
där det bland annat ordnas skidlopp för de yngsta
Projektet tillsammans med Monchegorsk, drogförebyggande arbete med ungdomar, avslutades vid årsskiftet. Förhoppningen är att hitta nya vägar för att förstärka
vänortssamarbetet.

Framtid
Som en del i arbetet med att ge pensionärer en meningsfull vardag kommer socialtjänsten att ansöka om
medel till ett ”solrum”. Förhoppningsvis avsätts även
medel för att förbättra utemiljön på Nyberga och Ugglan, vilket skulle underlätta för personalen vid aktivering av pensionärer.
För att kunna planera för framtiden på ett bättre sätt
kommer socialtjänsten under hösten 2009 att inventera
verksamhet och kostnader. Detta kommer att ske med
en genomgång av nuvarande kostnader/pensionär och
insats i förhållande till demografin nu och framåt.
Socialnämnden kommer att ansöka om nya statliga
stimulansmedel för att kunna behålla en god kvalitet
inom socialtjänstens verksamheter.
Inom omsorgen om funktionshindrade kommer behovet av stöd till människor med psykiatriproblematik
att öka. Det stöd som efterfrågas och som inte kan tillgodose fullt ut är ett anpassat boende och sysselsättning
för gruppen. Förhoppningen är att projektet ”Jobbcentralen” ska vara en del i detta.
Till hösten kommer en ny brukarenkät att genomföras.
Under början av 2009 kommer en webbaserad enkät
att skickas ut till personalen. Frågorna handlar om personalens arbetsmiljö. Samma enkät gjordes för två år
sedan, vilket gör det möjligt att jämföra svaren.
Under våren 2009 kommer den nya enheten med arbetsnamnet ”barn- och familjeenheten” att sjösättas.
Syftet med enheten är att samla resurser från socialtjänsten och skolan för att på ett effektivt sätt kunna
möta barn och familjer med behov av stöd så tidigt som
möjligt.

28

FRITID OCH KULTUR
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008 		
Kostnader Intäkter Netto

Bokfört 2008			
Kostnader Intäkter
Netto

Budgetavvikelse

Kultur
Fritid
Ungdomsverksamhet

4 249,1
5 060,4
470,0

21,8
1 858,2

4 227,3
3 202,2
470,0

4 922,4
4 654,6
619,9

687,8
1 972,3
174,0

4 234,6
2 682,3
445,9

-7,3
519,9
24,1

Summa

9 779,5

1 880,0

7 899,5

10 196,9

2 834,1

7 362,8

536,7

Verksamhetsbeskrivning
Fritid & Kultur är lokaliserad till biblioteket och ansvarar för övergripande sektorsfrågor som ekonomi,
information, planering och kontakt med förtroendevalda, myndigheter, fackliga organisationer, allmänhet, föreningar, studieförbund och övriga kommunala
verksamheter. Fritid & Kultur är representerad i folkhälsorådet, Blåslampan och i kommunens övriga förebyggargrupper. Fritid & Kultur medverkar som kommunens representant i fritids-, ungdoms-, kultur- och
bibliotekskontakt i olika länsövergripande grupper.
Bad- och gymverksamhet är lokaliserad till badhuset/
sporthallen. I verksamheten ingår simundervisning,
allmänbad, gymverksamhet och sporthallens aktiviteter. Tillsammans med Nautilus bedrivs gymverksamheten som gör badet till kommunens friskvårdsanläggning. Under dagtid står sim- och sporthallen till
skolans förfogande för sim- och idrottsundervisning.
Kvällstid och helger är anläggningen öppen för allmänhet och föreningar.
Föreningar har sin kommunkontakt med Fritid &
Kultur som är kommunens samordnare för föreningsbidrag. Ansökningar bereds i samverkan med
utvecklingsavdelningen och socialkontoret. Fritid &
Kultur inhämtar föreningsinformation och sammanställer uppgifter över dessa. Schemaläggning och uthyrning av sport- och gymnastikhallar genomförs av
Fritid & Kultur.
Ungdomar har sin kommunkontakt med bland annat Fritid & Kultur som planlägger och genomför
SOFT, samverkansmöten och ungdomsting samt tar
fram kommunens undersökningsunderlag för LUPP.
I samverkan med ungdomar och ungdomsgården genomförs arrangemang i samband med riskkvällar som

Världsmästaren i skotercross Emil Öhman gratuleras av
Fritids- och kulturnämndens ordförande Tommy Lindgren
och Älvsbyns kommunalråd Bill Nilsson
skolavslutning, lucia, valborg etc.
Kulturverksamhet har sin bas i biblioteksverksamheten. Barn- och ungdomsutbudet av teater, musik,
dans och bio för elever från förskolan till gymnasiet
planeras, samordnas och genomförs av biblioteket.

29

Hemvändardagar annordnades på flertalet platser i Älvsbyns
kommun. I Vistträsk var det modevisning på gammeldags vis

Ålvsbyns motorsällskap håller exempelvis rallycrosstävlingar
på Höghedenbanan strax utanför centralorten

Lokala band har haft möjligheten att uppträda inför publik
med stöd av Fritids- och kultur

Älvsbygymnasterna arrangerar ett flertal tävlingar
i den specialbyggda träningslokalen

Kultur för Vuxna erhåller råd, samordning och i vissa
fall kontantstöd för att arrangera programverksamhet
som musik, teater, dans, bio, föreläsningar etc. När
lokala aktörer inte finns för arrangemang genomförs
verksamheten av Fritid & Kultur med olika samarbetspartner.
Kommunbibliotekets verksamhet bedrivs i Älvsbyn med filial i Vidsel. Verksamheten bedrivs enligt
antagen biblioteksplan. Bibliotekets huvuduppgift är
att främja intresse för läsning, litteratur, information,
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet
för alla medborgare. Särskild vikt läggs vid funktionshindrade, invandrare, minoriteter och barn och ungdom. Dessa grupper erbjuds service, litteratur och
medier som anpassas för deras behov.
Konsumentverksamheten är lokaliserad till biblioteket och är inriktad på rådgivning i konsumentfrågor
och aktiv hjälp av handläggare vid skuldsanering enligt gällande lagstiftning.
Studieförbundens kommunkontakt är Fritid & Kul-

tur som handlägger kommunbidraget till dessa. Fritid
& Kultur deltar i lokala folkbildningsrådets arbete.
Resultatet för Fritid & Kulturs verksamhetsområden är i stort sett enligt budget.

Uppföljning av verksamhetsmål
Fritids- och kulturnämndens nämndsplan är av modellen styrkort och är indelat i medborgare/ kundperspektiv, tillväxt/utvecklingsperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. De två sistnämnda
perspektiven är identiska med kommunstyrelsens eftersom kommunstyrelsen har personal- och ekonomiskt ansvar. Nämndens vision på 10 års sikt ansluter
sig till den av kommunfulläktige antagna visionen.
Två strategiska mål har angetts, ett i vardera medborgare/kundperspektivet och tillväxt/utvecklingsperspektivet. Målen återspeglar den direkta viljan att
förverkliga kommunfullmäktiges vision. Till de två
strategiska målen har ett antal framgångsfaktorer defi-

30

Diggiloos konsert drog flera tusen åskådare till Storforsen

Skolans årliga löpartävlingar hölls i år på de nya
löparbanorna på Älvåkra idrottsplats

Elitloppet vid Kanisbergets skidanläggning är en av de stora
arrangemang som Älvsby brukshundsklubb arrangerar

Invigningsdagen i Vidsels ungdomsgård lockade
såväl ungdommar som flertalet medier

nierats som viktiga för att uppnå de strategiska målen
i ett längre perspektiv. Styrkortets kortsiktiga mål för
2008 har också definierats.

upplevelsekort är marknadsföringen och att korten
har ”reats” ut.
Rockpubarna med lokala band som har varit i anslutning till löningshelgerna har varit bra för kommunens
”band”. Man har under dessa arrangemang fått spela
offentligt på en riktig scen inför publik. Det finns i dag
ett litet tryck från dessa band att få spela offentligt!
Att notera under sommaren 2008 var att Trolltagen
inte blev av men den helgen blev i stället en lyckad
hemvändarhelg i framförallt kommunens byar.
Under 2008 infördes avgifter för Kanis och bad.
De kalkylerade intäkterna infriades. Fortfarande kan
föreningar boka Älvåkra IP, bad, ishall och sporthallar
kostnadsfritt genom Fritid & Kultur. Under lovaktiviteterna erbjuds gratis bad och ishallstider till barn och
ungdom.
I augusti var Älvåkra IP:s nya konstgräsplan och friidrottsarena färdigställd och invigdes.
Under 2008 har besöksantalet på biblioteket ökat
med 14 %. Detta ger ett snitt om 1682 besök per

Kommentarer till styrkortets verksamhetsmål
2008 utifrån uppskattade framgångsfaktorer:
Aktivitetsstödets inrapporterade deltagartillfällen visar på en mindre ökning gentemot 2007. Någon samverkan genom föreningsservice verkar inte vara aktuell för föreningarna. Ett antal av våra idrottsföreningar
har haft stora tävlingsframgångar genom att medaljer
av ädlare valör har erhållits under 2008. Dessa idrottsprofiler lyftes fram under en gemensam middag i december där fritids- och kulturnämndens ordförande
och Älvby folkhögskolas ledare lät gruppen få och utbyta erfarenheter mellan varandra.
Antalet upplevelsekort som ger tillträde till konserter, teater och digital opera är uppe i 100 stycken sålda
kort per termin vilket är en fördubbling mot föregående år. Framgångsfaktorn för ökningen av antalet sålda

31

På Kanis Action Center är baklängesvolter ingen ovanlig syn

På Bibblo finns både tryckta och digitala böcker

Teatern Kampen om skogen framfördes i Manjärv

Älvsbyns skärmflygare tar gärna skidliften upp för en flygtur

vecka. En trolig förklaring till besöksökningen ligger
i marknadsföringen. Under 2008 har biblioteket deltagit i länsbibliotekets ”maracas”-kampanj med ny biblioteksprofilering så som gemensam webbsida ”bibblo.
se”, annonser,  flyers och ny logga.  
Ungdomarna har under året fått ett rejält lyft i inflytande genom att SOFT (Samverkande Och Framåttänkande Träffar) införts på skolorna. Dessa träffar är till
för att man spontant ska få framföra tankar och idéer
till kommunens representanter som funnits på skolan.
Samverkansmöten mellan skolornas olika elevråd och
kommunens representanter infördes också under året.
Ungdomstinget, där budgetberedningen träffade och
diskuterade kommunens framtid med ungdomar, genomfördes under februari månad.
Kanis sommaraktivitet med cykling tog slut under
2008 genom att KAC sa upp hyreskontraktet och
verksamheten avvecklades.
Styrkortets framgångsfaktorer för Storforsen, Piteälven och Högheden är svåra att kommentera eftersom
dessa inte ligger inom nämndens område.

Viktiga händelser under året
Älvåkra IP färdigställt och invigt
Förankring i ungdomsinflytandet
Länets gemensamma biblioteksstrategi har gett resultat
Fler kulturengagerade
Ökat antal ungdomsband
Byakistan skapad

Framtiden
Ett ökat engagemang under 2008 märks bland Fritid
& Kulturs nyttjare/samarbetspartners. Vi kan genom
det ökade antalet biblioteksbesökare, fler sålda upplevelsekort, fler deltagare i föreningsverksamheten, fler
ungdomsband och ökat ungdomsinflytande se fram
emot ett bättre Älvsbyn. Under de sista två åren har
vi satsat på att bygga upp ett lokalt arrangemang och
artisteri genom att engagera Älvsbyns egna band och
förmågor. Detta har slagit mycket väl ut.
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UTVECKLINGSENHETEN
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008			
Kostnader Intäkter Netto

Bokfört 2008			
Kostnader
Intäkter Netto

Näringslivsutveckling
6 732,6
8,0
6 724,6
7 755,8 1 470,7 6 285,1
							
Summa
6 732,6
8,0
6 724,6
7 755,8 1 470,7 6 285,1

Budgetavvikelse
439,5
439,5

Beskrivning av verksamheten
Utvecklingsenhetens ansvarsområde spänner över
ett vitt fält av verksamheter. I kommunens budget är
den översiktligt indelad i de två områdena Utveckling/
näringsliv och information, där årliga budgetramar
fastställs.
Utvecklingsenheten arbetar utifrån de 2 budgetramarna med 7 definierade verksamhetsområden för att
uppnå angivna huvudmål för kommunen vad avser
befolkning, sysselsättning och företagande/tillväxt,
samt den vision som gäller på 10 års sikt. Schematiskt
kan detta åskådliggöras i följande skiss.

Befolkning

Sysselsättning

Företagande
Tillväxt

Näringslivsutveckling
Information och Marknadsföring
Landsbygdsutveckling
Planering och Infrastruktur
Kompetensutveckling
Sysselsättningsåtgärder
Service och Utredningar

Utveckling /Näringsliv
Utveckling/Näringsliv redovisar ett förhållandevis
stort överskott. Detta hänger samman med ett positivt
netto för EU-projekten, såväl de som bedrivits i egen
regi som i samverkan med andra.

Under året ordnade Utvecklingsenheten ett flertal välbesökta
företagarträffar. Bilden är från ett företagarmöte i Vidsel

Verksamhetsmål
Befolkningsminskningen ska inte uppgå till mer
än 50 personer under 2008.
Utfall: Befolkningen minskade under året från 8 545
till 8 465, eller totalt med 80 personer. Den negativa
förändringen är att hänföra till födelseunderskott och
flyttningsunderskott.
Antalet nystartade företag ska netto öka med 50
under 2008
Utfall: Under perioden september 2007 – september 2008 var antalet nystartade företag 56, vilket är
att betrakta som ett onormalt högt antal för Älvsbyn,
från ett historiskt perspektiv.
Antalet sysselsatta ökar med 50 under 2008
Utfall: Senaste tillgängliga statistik redovisar enbart förändringar under 2006. Här framgår att antalet
sysselsatta i kommunen ökade med 103 personer till
totalt 3 315 personer (s k dagbefolkning). Totalt har
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kommunen 3415 förvärvsarbetande varav 777 personer pendlar ut från kommunen och 452 personer
pendlar in till kommunen.
Förbättrat företagsklimat
Utfall: I syfte att förbättra företagsklimatet har regelbundna frukostmöten med Företagarna och Köpmannaföreningen bedrivits. Vidare har speciella temakvällar genomförts med företagare och allmänhet.
Särskild dialog förs med ungdomar inom ramen för
”Samtal för Framtiden” dessutom har speciellt handelns utveckling uppmärksammats samt Företagsamhet i skolan.
I samarbete mellan Företagarna, Köpmannaföreningen och Utvecklingsenheten har också en enkät utformats för att mäta det lokala företagsklimatet och
definiera viktiga områden att fortsätta det redan goda
samarbetet. Enkäten skickas ut under 2008 och resultatet utvärderas under första kvartalet 2009. Enkäten
är ett viktigt beslutsstöd i vårt strategiarbete.

Biltestindustrin i Älvsbyns kommun har ynglat av sig bland
annat i aktivitetsföretaget Erlebnis Lappland som erbjuder
privatpersoner att övningsköra med splitternya Porschar

Viktiga händelser
En ny programperiod för EU:s fonder och program
har påbörjats för perioden 2007 – 2013. Detta har
inneburit att i princip samtliga projekt för perioden
fram till 2007 som kommunen deltagit i, har avslutats.
Totalt rör det sig under 2008 om ”egna projekt” och
projekt där kommunen fungerat i partnerskap med
andra kommuner. Här kan nämnas Entreprenörsprojekt, SPIRA, Storforsen samt Styrelsekvinnor - redo
för uppdrag.
Personalmässigt har Utveckling/näringsliv nyrekryterat en samhällsplanerare.

Framtiden
Utifrån fastställd kommunplan för 2009 kommer
arbetet under det kommande året att fokuseras på en
översyn av strukturen för utvecklingsenheten. Därefter kommer ett nytt näringslivsprogram att skapas, allt
för att säkerställa kommunplanens mål för tillväxt.

Åtskilliga seminarier har arrangerats tack vare
Utvecklingsenhetens EU-finansierade projekt
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Information
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008			
Bokfört 2008			
BudgetKostnader
Intäkter
Netto
Kostnader
Intäkter Netto
avvikelse
							
Information
1 740,8		
1 740,8
1 737,1
9,0
1 728,1
12,7
							
Summa
1 740,8
0,0
1 740,8
1 737,1
9,0
1 728,1
12,7

Verksamhetsmål
Kommunen har en väl fungerande informationsverksamhet såväl internt som till kommunens
innevånare.
Utfall: Extern information till potentiella etablerare
fungerar bra medan informationen till potentiella inflyttare/turister behöver förbättras. Kännedom bland
kommunens nyckelpersoner om innehållet i Kommunstyrelsens måldokument är god. Däremot finns
ett behov av att förbättra övriga medarbetares och
innevånarnas medvetenhet av mål och utveckling för
ökad delaktighet och motivation. Utveckling av webbplatsen sker kontinuerligt.

Viktiga händelser

I samarbete med Visit Luleå har Utvecklingsenheten bjudit
in utlänska kryssningsfartygsagenter till Storforsen

Under juni-augusti 2008 upprättades en turistbyråfilial i Storforsen. Ett samarbete mellan Älvsbyns
kommun, Älvsbyns Köpmannaförening, Företagarna
i Älvsbyn och projektet Samtal för framtiden genomfördes och ett tidningsliknande instick i Älvsbybygdens annonsblad producerades, ”Älvsbyns Nyheter”.
Syftet är att stärka Älvsbyn som samhälle genom att
berätta om det som händer och annat positivt. Nya infartsskyltar sattes upp för att locka förbipasserande att
stanna till i Älvsbyn. Dessutom har personal deltagit
i flyttahit-mässa på Stockholms centralstation för att
locka inflyttare till Älvsbyn.

Framtiden
Marknadsföringskampanjen ska intensifieras mot
definierade målgrupper i syfte att medverka till att
kommunens övergripande mål uppfylls. Utveckling av
e-tjänster ska tas fram av kommunens webbmastergrupp i nära dialog med kommunledning och politiker. Kommunens webbplats ska göras mer tillgänglig
och lättnavigerad.

Älvsbyns kommun lockade under två dagar Stockholm
centralstations besökare att flytta norrut
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Vuxenutbildningen
Ekonomi
Verksamhet

Budget 2008			
Bokfört 2008			
BudgetKostnader
Intäkter
Netto
Kostnader
Intäkter
Netto
avvikelse
							
Arb / näringsliv
1 674,0
400,0
1 274,0
1 706,0
211,0
1 495,0
-221,0
Vux
8 027,6
2 878,4
5 149,2
8 683,5
3 041,3
5 642,2
-493,0
							
Summa
9 701,6
3 278,4
6 423,2
10 389,5
3 252,3
7 137,2
-714,0

Verksamhetsmål
Målet är att på lång sikt medverka till att höja kompetensnivån och samtidigt medverka till en positiv utveckling av entreprenörskap i kommunen
Vuxenutbildningens verksamhet är nu samlad och
utvidgar resurserna mot eftergymnasial utbildning för
ökad tillväxt i kommunen.
Utfall: Målet att antalet studerande skulle ligga kvar
på ca 85 heltidsstuderande per år har hållits. Många
av de Älvsbybor som läser på universitet använder sig
av de resurser som Vuxenutbildningen kan erbjuda i
form av distansundervisning, datastöd, råd och hjälp.
Dock är inte antalet så högt som 85, som målen angav.
Intresset för Collegeutbildningar har varit litet, ingen
från Älvsbyn har sökt till dessa.
Fyra orienteringskurser har startats. Entreprenörsutbildningen genomfördes i samarbete med Kompetensutvecklarna yrkesinriktade studiepaket har utvecklats: löneassistent, receptionist, förberedande polis,
personaladministratör, ekonomiassistent och webbprogrammerare. Förberedande polisutbildningen har
visat sig ge goda resultat för dem som har sökt till
Polishögskolan. Receptionistutbildningen har till stor
del lett till arbete för deltagarna Skräddarsydda kurser
har erbjudits ute på företag för att möta nya och etablerade företagares behov.

Viktiga händelser
Under året har en rad paketutbildningar utvecklats
mot olika yrken t ex löneassistent, ekonomiassistent
och webbprogrammerare.
Ett samarbete med samordningsförbundet Consensus leder under 2008 till ett arbete med coaching/
handledning mot sysselsättning för deras målgrupp.
Genom Projektet Entreprenörskap i Älvsbyn har
kompetensnivån hos nya företagare ökat och 22 nya
företag har startats. Totalt har 53 personer medverkat
i projektet.

Vuxenutbildningen erbjuder också företagsanpassade utbildningar
Ett politiskt beslut har under hösten tagits vilket
innebär att vuxenutbildningen ska från och med den
1 juli 2009 organiseras under gymnasieskolan och tillhöra barn- och utbildnings verksamhetsområde. Utvecklingsenheten kommer även i fortsättningen att
ansvara för uppdragsutbildningar och yrkesinriktade
utbildningar. Svenska för invandrare (SFI) kommer
att läggas ut för extern upphandling.

Framtiden
Ett led i förberedelsen för de nya beslut som tas
av regering och riksdag om FriVux är att bygga upp
konkurrenskraftiga distansutbildningar och utveckla
fler yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen söker EUprojekt för att kunna utveckla arbetet med invandrare,
flyktingar och ungdomar samt att även satsa på entreprenörsutbildningar.
Under 2008 och 2009 kommer projektet ”Företagsamma Framtidskvinnor” att drivas som syftar till att
stötta kvinnliga företagare.
Grundvux och vuxenutbildningen kommer i framtiden att erbjudas via kommunens gymnasieskola.
Förutom de obligatoriska ämnena som ingår i verksamheten kommer också det utbildningsutbud som
finns på gymnasieskolan att också erbjudas elever vid
vuxenutbildningen.
Uppdragsutbildningarna kommer i framtiden att
fortsatt sortera under utvecklingsenheten.
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KOSTFUNKTIONEN
Ekonomi
Verksamhet
Fluxen restaurangen
Skolmåltider
Blandtjänster
Förskolemåltider
Summa

Budget 2008
Kostnader
Intäkter
9 106,9
7 957,3
698,0
4 941,9
22 704,1

8 802,4
458,4
0,0
30,0

Netto

Bokfört 2008
Kostnader
Intäkter

304,5
7 498,9
698,0
4 911,9

8 879,0
8 177,9
425,4
5 016,2

9 290,8 13 413,3

22 498,5

Netto

Budgetavvikelse

339,0
7 613,6
425,2
4 997,1

-34,5
-114,7
272,8
-85,2

9 123,6 13 374,9

38,4

8 540,0
564,3
0,2
19,1

Beskrivning av verksamheten
Kostverksamheten i Älvsbyns kommun består av
22 kök (tillagningskök/mottagningskök) i varierande
storlek, utbredda över hela kommunen.
Följande kök är tillagningskök:
Restaurang Fluxen (förutom restaurang även til�lagning och distribution till äldreomsorgen, särskilda
boenden, Dagcenter, dagverksamheter med flera mottagningskök/avdelningar)
Älvåkraköket (förutom skolmatsal även tillagning
och distribution till 10 skol- och förskolekök både i
centralorten och ute i byarna)
Vidsels skolkök (förutom skolmatsal även tillagning
och distribution till två förskolor, en skola samt ett
äldreboende)
Timmersvansens förskolekök (förutom servering på
den egna förskolan även tillagning och distribution till
två andra förskolor)
Åsens förskolekök
Västermalms förskolekök
Tväråns förskolekök
Följande kök är mottagningskök:
Parkskolans kök
Lekenskolans kök (tom 1/2-09)
Nornaskolans kök
Tärnstigens skolkök (Mellangården och Sörgården)
Älvans förskolekök
Stigens förskolekök
Altunas förskolekök (Blåbär och Lingon)
Korsträsk skol- och förskolekök
Vistträsk skol- och förskolekök

Restaurang Fluxen med dess 160 sittplatser erbjuder
bland annat två olika rätter husmanskost dagligen
Tväråselskolans kök
Vidsels förskolekök
Personalstyrkan består f n av 46 tillsvidaretjänster
fördelat på husmor, kockar/kokerskor samt ekonomibiträden. En del tjänster är kombinationstjänster där
även lokalvård ingår.
Kostverksamheten (budgeten) är indelad i områden ”Skolmåltider”, ”Barnomsorg” och ”Restaurang
Fluxen” samt ”Blandtjänster”, d v s kök kombinerat
med lokalvård vilka finns inom skola/förskola.
Budgeten (den totala) går ihop men inte med några
stora marginaler. Ett överskott om 38 400 kronor.
Längre ner följer några kommentarer till varje delbudget.
2008 var det år då livsmedelspriserna steg som
mest på många år. I övrigt är det behovet av vikarier
samt reparationer som påverkar kostnaderna. Även
mattransporterna är en relativt stor utgiftspost. Det
som personalen hela tiden kämpar med är att ta in så
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lite vikarier som är möjligt. I många kök jobbar dock
bara en personal och då är vikarier en förutsättning
för att verksamheten ska fungera. För att minska kostnaderna sommartid beslutades att fritidsbarnen skulle
få äta sin lunch på restaurang Fluxen. På så sätt kunde
både personal- och transportkostnader helt undvikas
under 5 sammanslagningsveckor.
Fluxenrestaurangen (11590): Underskott om 34
500 kronor. Personalkostnaderna ligger något över
budget. Köket är i produktion 365 dagar om året med
full personalstyrka (alltså många vikarier) under den 8
veckor långa semesterperioden. En annan post som
tenderar att ständigt öka är pappersprodukter och då
främst i form av enportionsförpackningar från Duniform. Livsmedelskostnaden hålls nere genom noggrant genomtänkta beställningar, restauranganpassad
matsedel samt nyttjande av båda våra stora livsmedelsleverantörer Menigo och Servera (anbud). Kundunderlaget i restaurangen har under året varit bra och
relativt jämnt.
Skolmåltider (11591): Underskott om 114 700
kronor. Livsmedel är den kostnad som är svårast att
hålla nere eftersom vi följer den matsedel som är beslutad för hela kommunen. Givetvis påverkas vi av de
kraftigt ökande livsmedelspriserna.
Barnomsorg (11593): Underskott om 85 100 kronor. Personalkostnaderna och kostnaden för livsmedel
överstiger budget av de orsaker som nämnts tidigare.
Blandtjänster (11592): Överskott 272 800 kronor.
Endast personalkostnader finns med i den här budgeten. Den här budgeten kommer dock att fördelas ut
ungefär lika mellan skolmåltider och förskolemåltider
(f d barnomsorg) till 2009. Det kommer att ge en betydligt mer rättvis bild för de olika budgetområdena
inom kostverksamheten.
Investeringsbudget 2008: 417 300 kronor
Kokgryta 100 liter till restaurang Fluxen
Avsvalningsskåp till restaurang Fluxen
Mobil kokgryta 50 liter till Älvåkraköket
Ugn till Älvåkraköket
Faktisk kostnad: 406 200 kronor.

Uppföljning av verksamhetsmål
All personal har genomgått utbildning i Livsmedelshygien under november och december 2008. Utbildningen är genomförd i samarbete med HÅKU
(Hållbar Kompetensutveckling). HÅKU innebär ut-

En given favorit vid skolutflykter är ”slobben” (pannkaka)
bildning på arbetstid med upp till 3tim/vecka.
Det viktigaste på kort och lång sikt är att våra
matgäster är nöjda med den mat de får serverad (frukost, lunch, mellanmål och middag beroende på vilken verksamhet som åsyftas) samt att vi så långt det
är möjligt, tillgodoser de olika behov av specialkost
som finns.

Viktiga händelser under året
Säkra utskick av kyld mat från restaurang Fluxen till
äldreomsorgen (portionsförpackad mat till hemtjänsten). Avsvalningskyl är inköpt för att klara kraven på
snabb nedkylning och för att kunna uppnå målet på
en utleveranstemperatur på maximalt 8 grader.
En stor utbildningsinsats är genomförd. All kökspersonal har läst ”Livsmedelshygien”. Det är ett krav
när man jobbar med livsmedel.

Framtiden
Köken ska fortsätta att tillaga och distribuera anpassad, näringsriktig och välsmakande mat till alla gäster.
Detta ska göras med målet att ha en budget i balans.
Särskilt de personer och framför allt barn som behöver specialkost ska få det i den utsträckning de behöver. Detta gäller inte bara lunchmaten utan även frukost och mellanmål
Önskemål finns om fortsatta utbildningsinsatser,
med inriktning mot specialkost. Det gäller främst för
den personal som jobbar i själva produktionen. Utbildning är önskvärt men också viktig för att klara de
allt större krav som ställs vid arbete med livsmedel
idag.
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FOLKHÄLSA
Ekonomi
Verksamhet
Folkhälsoarbete

Budget 2008
Kostnader
100,0

Intäkter
0

Bokfört 2008
Netto Kostnader
Intäkter
100,0
94,2
10,0

Netto
84,2

Budgetavvikelse
15,8

Beskrivning av verksamheten
Folkhälsoråd
I Älvsbyns kommun finns ett aktivt folkhälsoråd
med representanter från kommunen, landstinget, polisen, försäkringskassan, folktandvården samt kommunens fastighetsbolag. I styrelsen finns även politiker
valda av Kommunstyrelsen. Gruppen är tvärsektionell
med mandat och ekonomi som samordnar, reviderar
och utvecklar folkhälsoarbetet på kort och lång sikt.
Kommunens hälsoarbete för kommunanställda
Älvsbyns kommun bedriver ett strategiskt aktivt hälsoarbete i syfte att personalen ska må bra såväl fysiskt
som psykiskt. En friskvårdskonsulent är anställd inom
Älvsbyns kommun för att inspirera till ett aktivt friskvårdsarbete. Friskvårdskonsulenten ingår i Folkhälsorådet och har uppdraget att vara dess sekreterare.
Det finns ett varierat utbud av aktiviteter där de
anställda inom kommunen kan nyttja sin friskvårdstimme varje vecka. Fysisk aktivitet, god trivsel, positiv livssyn och ett uttalat egenansvar från den anställde gällande sin hälsa ger goda förutsättningar till
ett framgångsrikt arbete med hög produktivitet och
effektivitet. Älvsbyns kommun vill vara känd som en
attraktiv arbetsgivare där medarbetarna står i fokus.
Medinflytande och trivsel är nyckelord, det är viktigt
att medarbetarna trivs med sitt arbete och att de har
ork till en meningsfull fritid efter arbetsdagens slut.
De centrala målen för hälsosatsningen
för kommunanställda är
• Minskade sjukfrånvarokostnader
• Ökat antal långtidsfriska
• Ökad användning av friskvårdstimmen
• Öka medarbetarnas kunskap om livsstilsfrågor
Barn, ungdomar och familjehälsa
I Älvsbyns kommun tar folkhälsorådet krafttag för

Kommunanställda på träning i kommunhusets sporthall
att mobilisera insatserna mot droger och kriminalitet i
vårt samhälle. Blåslampan är en samverkansgrupp och
ett nätverk, med ett flertal föreningar, myndigheter,
studieförbund, självhjälpsrörelsen, köpmannaföreningen, kyrkan, politiker, privatpersoner m fl. Anställd
samordnare/förebyggare arbetar på två plan - dels
med förebyggande insatser för att förhindra nya missbrukare och dels med ökad och effektivare samverkan
gentemot det befintliga missbruket. Målet är att minska användningen av droger. Exempel på aktiviteter är
kontakt med föräldrar, föreläsningar samt projekt mot
mobbning i samverkan med skolan.
Samhälleliga förutsättningar för att
skapa god hälsa på lika villkor
Politikernas uppgift i vår kommun är att följa folkhälsoutvecklingen inom kommunen och fatta beslut
som innebär förbättring för folkhälsan på kort och
lång sikt för oss som bor i Älvsbyn.
Ett tryggt och säkert Älvsbyn
Folkhälsorådet arbetar för att få ungdomar och familjer att vilja stanna kvar i Älvsbyn, erbjuda trygga
och säkra miljöer.
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Älvsbyns kommun lyckades engagera flest personer i länet för
att promenera i radions direktsända aktivitet ”Radioaktiv”

Invigningen av Hälsans stig verkställdes av Bill Nillson, kommunalråd och Sven-Ove Lundberg, Hjärt- och lungsjukas förening

Vuxenlivets hälsovillkor
Goda arbetsmiljöer och arbetsvillkor, ökat hälsotal,
ökad vardagsmotion, goda och hälsosamma matvanor, fler rök-/snusavslut, minskad alkoholkonsumtion, inflytande över sin situation och möjlighet till
försörjning, är viktiga området att utveckla.

samverkan och för att utbyta erfarenheter.
I syfte att stimulera boende i Älvsbyn till motion
genom att promenera har en promenadväg med namnet Hälsans Stig anlagts under året. Längs Hälsans
Stig finns bänkar och informationstavlor utplacerade.
Invigningen genomfördes 2008-12-03 i samband med
Norrbottens Folkhälsodag tillika Internationella Handikappdagen.
Under året har genom ”BIO-projektet”, vars syfte
är att skapa en naturlig mötesplats för barn/ungdom
kvällstid, visats nattbio vid två tillfällen.

Ålderdomens hälsovillkor
Livet som äldre ska vara ett liv i trygghet såväl i
ekonomi, hälsa, socialt nätverk, sysselsättning som att
kunna påverka och bestämma över sin egen situation.
Minskning av antalet fallskador, god psykisk hälsa,
god kost och motion.

Viktiga händelser/aktiviteter
Folkhälsorådet deltog i Älvsby-mässan och på Knalledagen informerades bl a om projektet ”Varannan
vatten” där budskapet är att minska alkoholkonsumtionen.
Folkhälsorådet deltar även vid länsgemensamma
möten rörande folkhälsa för att öka möjligheter till

Framtid
Folkhälsorådets ambition är att fortsätta skapa goda
förutsättningar för hälsa på lika villkor utan att frånta
individen det egna ansvaret för hälsan.
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KONCERNRESULTATRÄKNING
2008

2007

182 149
-559 818
-33 777

160 994
-535 494
-28 042

Verksamhetens nettokostnader

-411 446

-402 542

Skatteintäkter
Generella statsbidrag/utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

291 499
140 504
2 425
-20 327

287 883
134 895
2 188
-15 572

2 655

6 852

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 1
Not 2

Not 3
Not 4

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

-2 763

Resultat före skatt
Skatt
Årets Resultat

Not 5

-108

6 852

1 248

2323

1 140

9 175

2008

2007

95,2%
4,1%

95,2%
3,2%

91,6%
105,0%
28,4%

91,7%
96,1%
28,1%

NYCKELTAL
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag
Finansnettots andel av skatteintäkter
Nettokostnaderna + finansnettot - avskrivningar och
jämförelsestörande poster i % av skatteintäkter och
bidrag
Balanslikviditet
Soliditet exkl ansvarsförb.
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KONCERNBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Värdepapper och andelar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Not 6

Not 7

Not 8
Not 9

SUMMA TILLGÅNGAR

2008

2007

578 122
23 702
4 517
12 048
618 389

585 808
23 435
4 548
11 987
625 778

8 529
39 621
69 997
118 147

7 969
38 165
68 716
114 850

736 536

740 628

208 105
1 140
209 245

198 930
9 175
208 105

10 515
1 541
4 682
16 738

10 253
2 869
2 444
15 566

398 067
112 486
510 553

397 432
119 525
516 957

736 536

740 628

181
255 328
6 167

181
254 161
6 968

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets förändring
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för latent skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 10

Not 11

Not 12
Not 13

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Fastighetsinteckningar
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser (externa)
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NOTER KONCERNEN
Not 1. Verksamhetens intäkter
Kommunen
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa koncernintäkter
Not 2. Verksamhetens kostnader
Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa Koncernkostnader
Not 3. Finansiella intäkter
Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa finansiella intäkter

2008

2007

114 457
33 850
33 842
182 149

109 648
20 999
30 347
160 994

-458 118
-15
-56 948
-44 738
-559 819

-431 731
-18
-50 793
-52 952
-535 494

1 360
27
1 015
23
2 425

1 196
22
955
15
2 188

Not 4. Finansiella kostnader
Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa finansiella kostnader

-7 215

-5 913

-4 280
-8 832
-20 327

-3 802
-5 857
-15 572

Not 5. Årets resultat
Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Bokslutsdispositioner
Skatt
Summa årets resultat

3 280
12
959
-66
-4 359
1 314
1 140

7 606
4
6 434
309
-7 192
2 014
9 175

282 700
106 080
189 342
578 122

288 944
108 895
187 969
585 808

Not 6. Fastigheter och anläggningar
Kommunen
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa fastigheter och anläggningar
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NOTER KONCERNEN
Not 7. Värdepapper och andelar
Kommunen
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa värdepapper och andelar

2008

2007

11 958
40
50
12 048

11 897
40
50
11 987

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

13 292
16 974
9 355
39 621

14 343
19 820
4 002
38 165

44 345
695
24 957
69 997

35 027
670
33 019
0
68 716

210 974
-2 869
208 105

203 827
-4 897
198 930

10 515
1 431
110
4 682
16 738

10 253
2 745
124
2 444
15 566

Not 12. Långfristiga skulder
Kommunen
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa långfristiga skulder

116 581
93 200
188 286
398 067

126 585
93 859
176 988
397 432

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

34 578
61 488
16 420
112 486

30 590
57 693
31 242
119 525

Not 9. Likvida medel
Kommunen
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Summa likvida medel
Not 10. Eget kapital
UB föreg år
därav avsättn för latent skatt
Ingående eget kapital
Not 11. Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för latent skatt på bokslutsdisp.
Avsättningar för uppskjuten skatt
Avsättning för strukturella kostnader
Summa avsättningar
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DRIFTREDOVISNING PER BUDGETOMRÅDE
Budgetområde

Kostnader

Redovisning Avvikelse

Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindr.
Individ- o familjeomsorg
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Gatu- och VA-verksamhet
Fastighetsdrift
Näringslivsutveckling
Information
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Ungdomsverksamhet
Folkhälsa
Politisk verksamhet
Miljö-bygg-räddning
Kommunövergr. verksamhet
Nytt lönesystem
Summa nämnder
KS förfogande
Finansiering, pensioner mm
Totalt

-130347
-61983
-26686
-33308
-82432
-50314
-10390
-33184
-53137
-7756
-1737
-4922
-4655
-620
-564
-4515
-10091
-53766
-363
-570771
600
36669
-533501

Intäkter

Redovisning Avvikelse

-25310
-5169
-7324
0
-3829
-4680
-688
-1915
774
-1023
4
-673
406
-150
74
-365
-146
-693
-363
-51071
900
-2032
-52203

39268
27373
9776
6261
5839
4176
3252
20417
8411
1471
9
688
1972
174
10
121
1950
13869
0
145036

26918
4743
6486
93
3180
1776
-26
217
611
1463
9
666
114
174
10
21
152
1326
0
47931

466284
611320

-520
47411

Netto

Redovisning Avvikelse
-91079
-34611
-16910
-27047
-76594
-46138
-7137
-12768
-44726
-6285
-1728
-4235
-2682
-446
-554
-4395
-8141
-39897
-363
-425735
600
502953
77818

1607
-426
-838
93
-649
-2904
-714
-1698
1385
440
13
-7
520
24
84
-345
6
633
-363
-3140
900
-2552
-4792

INVESTERINGSREDOVISNING
Nämnd / verksamhet
Fastigheter inkl park o fritidsanl.
Gator och V/A
IT inkl bredband
Övrigt kommunövergr.
Utvecklingsavd
Miljö, bygg o räddning
Förskola / skola
Socialtjänst
Fritid och kultur
TOTALT
Årsbudget 2008
Anslagsöverföring KF § 19/2008
Investeringsbudget 2008 totalt

Utgifter

Inkomster

6 210
2 235
733
488
341
0
3 838
803
596
15 243

400

400

NettoAvvikelse
investering mot budget
5 810
462
2 235
3 996
733
1 216
488
720
341
239
0
260
3 838
178
803
803
596
-86
14 843
7 788
16 276
6 355
22 631
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INVESTERINGSPROJEKT
Budget
(tkr)

Nettoinv.
(tkr)

Kanis garage mm
Beläggning gator
Datorer grund- och förskola
Upprustning Älvåkra
Ryttarföreningen
Kravanpassning lekparker
Centrumhuset, konvertering+kyla
Mediaprogrammet gymnasiet
Konvertering Tärnstigen
VA Nybyn
Elevdatorer gymnasiet
Centrala IT-resurser
Datorer inom socialtjänsten
Åsens förskola, inomhusmiljö
Belysning ishall
Hotell- o restaurangprogrammet gymnasiet
Time Care - tidsplaneringssystem
Skyltning infart till kommunen
Klassrumsmöbler
Värmeåtervinning Vistträsk reningsverk
Omklädningsskåp badhuset
Älvåkraköket ugn
Tärnstigen arbetsmiljö
Registerprogram Vux
Reningsverk miljöprövning

1 600
1 200
1 000
1 160
1 380
800
312
520
0
1 700
972
583
500
300
310
200
500
250
200
250
150
180
289
130
500

1 236
1 100
1 000
879
879
792
790
729
673
635
610
498
479
476
376
307
285
205
192
191
179
168
146
135
122

Övriga projekt

7 646

1 761

22 632

14 843

Projekt

Totalt
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RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not 1
Not 2

Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 3
Not 4

2008
117 850,3
-517 432,3
-20 523,1
-420 105,1

Avvikelse mot
budget 2008
21 973,8
-20 218,1
476,9
2 232,6

2007
117 020,3
-507 450,4
-20 024,6
-410 454,7

291 499,2
140 503,1
1 360,5
-7 214,7

-10 670,8
6 763,1
1 360,5
-1 714,7

287 883,0
134 895,2
1 195,4
-5 912,6
7 606,3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

6 043,0

-2 029,3

-2 763,2

-2 763,2

Årets resultat

3 279,8

-4 792,5

7 606,3

2008

Avvikelse mot
budget 2008

2007

3 279,8
20 523,1
-20,0
2 499,9
26 282,8

-4 792,5
476,9
-20,0
1 718,9
-2 616,7

7 606,3
20 024,6
20,0
3 707,1
31 358,0

-14 843,4
58,7
-14 784,7

7 714,3
58,7
7 773,0

-25 295,6
6 653,9
-18 641,7

-10 003,8
0,0
-40,4
0,0
-10 044,2

-3,8
-2 000,0
-40,4
0,0
-2 044,2

-10 229,1
-2 000,0
-2 040,4
50,0
-14 219,5

3 597,7
0,0
4 266,4
7 864,1
9 318,0
35 027,3
44 345,3

3 597,7
0,0
4 266,4
7 864,1
10 976,2

-11 297,8
372,4
8 099,5
-2 825,9
-4 329,1
39 356,4
35 027,3

KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för nedskrivningar mm
Justering för förändr avsättningar
Summa likvida medel från driften

Not 5
Not 13

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning fastigheter o inv
Summa likvida medel från investeringarna
Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Avsättning pensionsutbetalningar
Förvärv aktier och andelar
Minskning långfristiga fordringar
Summa likvida medel från finansen
Rörelsekapitalet (exkl. likvida medel)
Minskning/Ökning kortfristiga fordringar
Minskning förråd och varulager
Ökning kortfristiga skulder
Summa förändring rörelsekapitalet
Årets kassaflöde/förändring likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not 14
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn anl.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och andelar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättning för pensioner o löneskatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
S:A EGET KAP, AVSÄTTN. O SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser
Borgens- och ansvarsförbindelser
Förvaltade fonder
Nyckeltal
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
Finansnettots andel av skatteintäkter
(Nettokostnad + finansnetto)/skatteintäkter
Balanslikviditet
Soliditet exkl ansvarsförb.
Soliditet inkl. pensionsförpliktelse

2008

2007

Not 6
Not 7

282 699,7
19 577,9

288 943,7
19 072,3

Not 8
Not 9

14 957,7
6 113,7
323 349,0

14 897,3
6 113,7
329 027,0

0,0
34 210,8
44 345,2
78 556,0
401 905,0

0,0
37 808,5
35 027,3
72 835,8
401 862,8

Not 12

170 260,7
3 279,8
173 540,5

162 654,4
7 606,3
170 260,7

Not 13

10 515,0
4 682,0
15 197,0

10 253,0
2 444,1
12 697,1

Not 14
Not 15

116 580,8
96 586,7
213 167,5
401 905,0

126 584,7
92 320,3
218 905,0
401 862,8

Not 16
Not 17

255 328,0
269 791,6
481,4

254 161,0
250 825,5
471,5

92,5%
1,4%
93,9%
81,3%
43,2%
-20,3%

92,3%
1,1%
93,5%
78,9%
42,4%
-20,9%

Not 10
Not 11
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NOTHÄNVISNINGAR

2008

2007

145 035,4
-27 316,4

134 586,4
-21 655,0

131,3
117 850,3

4 088,9
117 020,3

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

3 626,9
52 591,7
7 972,2
51 360,9
2 125,3
173,3
117 850,3

3 610,8
43 954,8
9 627,3
52 828,1
2 883,3
4 116,0
117 020,3

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

571 370,7
-27 316,4
-32 790,1
-27,3
6 195,4
517 432,3

548 911,3
-21 655,0
-32 271,0
-12,5
10 224,4
2 253,2
507 450,4

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

138 325,4
337 037,5
34 814,0
7 255,4
517 432,3

139 044,6
320 856,5
37 779,9
9 769,4
507 450,4

294 150,3

283 960,6
-986,1
4 908,5

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

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 2006
Slutavräkning 2007
Slutavräkning 2008
Summa skatteintäkter
Not 4. Statsbidrag o utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kostnadsutjämningbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Summa generella statsbidrag
Not 5. Justeringar
Nedskrivning/återf av nedskrivn långfristig placering
Summa

-576,9
-2 074,2
291 499,2

287 883,0

82 093,0
21 787,5
13 876,5
3 145,6
-3 922,7
12 256,5
11 266,7
140 503,1

72 268,6
22 006,1
16 292,5
4 276,5
7 905,7
12 145,8
134 895,2

-20,0
-20,0

20,0
20,0
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2008

2007

8 079,9
169 677,7
37 178,4
49 240,8
15 877,4
2 645,5
282 699,7
502 866,1
-213 922,4
-58,7
9 499,7
-15 685,0
282 699,7

8 079,9
165 648,7
36 709,8
44 410,1
15 995,7
18 099,5
288 943,7
487 022,3
-206 100,3
-2 867,6
25 951,0
-15 061,7
288 943,7

64,4
18 729,8
783,7
19 577,9
43 628,1
-24 555,8
5 343,6
-4 838,0
19 577,9

104,4
17 896,2
1 071,7
19 072,3
52 498,3
-29 657,7
-3 786,3
4 965,5
-4 947,5
19 072,3

Not 8. Värdepapper, andelar
Aktier i koncernföretag
Aktier
Andelar
Förlagsbevis
Fondplacering SPAX Europa
Bostadsrätter
Summa värdepapper, andelar

3 000,0
2 398,7
5 444,8
50,0
4 000,0
64,2
14 957,7

3 000,0
2 358,2
5 444,8
50,0
3 980,0
64,2
14 897,2

Not 9. Långfristiga fordringar
Älvsby folkhögskola
Älvsbyns Kommunföretag AB
Övriga
Summa långfristiga fordringar

3 750,0
1 954,0
409,7
6 113,7

3 750,0
1 954,0
409,7
6 113,7

Not 10. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Värdereglering kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

10 096,9
-121,8
16 189,0
8 046,7
34 210,8

15 156,2
-168,6
20 367,3
2 453,6
37 808,5

Not 6.Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående arbeten
Summa mark, byggnader o tekniska anläggn.
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Försäljning fastighet (bokf värde)
Årets nettoinvesteringar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 7. Maskiner och inventarier
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Försäljn t koncernföretag (bokf värde)
Årets nettoinvesteringar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
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Not 11. Kassa och bank
Kassa
Bank
Summa kassa och bank

2008

2007

21,9
44 323,3
44 345,2

40,8
34 986,5
35 027,3

Kommunens koncernkonto nettoredovisas
behållning för respektive företag per 31 december
Älvsbyns kommun
Älvsbyns Energi AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Kommunföretag AB
Summa koncernkontot enligt kontoutdrag

35 898,7
-17 870,4
24 956,4
695,0
43 679,7

28 898,0
-28 806,9
32 056,4
670,1
32 817,6

Not 12. Eget kapital
Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa eget kapital

-18 030,7
191 571,2
173 540,5

-19 484,5
189 745,2
170 260,7

Eget kapital, ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital

170 260,7
3 279,8
173 540,5

162 654,4
7 606,3
170 260,7

10 253,0
262,0
10 515,0

5 490,0
4 763,0
10 253,0

8 248,0
214,0
2 053,0
10 515,0

7 795,0
456,0
2 002,0
10 253,0

4 682,1

2 444,1

60 000,0
20 580,8
26 000,0
20 000,0
126 580,8
-10 000,0
116 580,8

60 000,0
30 584,7
26 000,0
20 000,0
136 584,7
-10 000,0
126 584,7

10 003,8

-11 259,6

10 003,8
10 003,8

-11 259,6
-11 259,6

Not 13. Avsättningar
Avsättningar för pension och löneskatt
Ingående värde
Årets nettoförändring
Utgående värde
varav
avsättningar för pensioner
avsättningar för visstidspension (1 st)
avsättningar för särskild löneskatt
Övriga avsättningar
Avsättning för strukturella kostnader
Not 14. Långfristiga skulder
Sparbanken Nord
SHB
Swedbank hypotek
Kommuninvest AB
Summa externa skulder
Nästa års amortering
Bokförd långfristig skuld
Nya lån
Amorteringar / lösen av lån
Kortfristig del (jämf. föreg år)
Summa amortering och förändring kortfristig del
Årets förändring

51

NOTHÄNVISNINGAR
2008

2007

25 340,2
40 091,0
21 124,8
30,7
10 000,0
96 586,7

20 711,5
39 394,9
22 073,7
140,2
10 000,0
92 320,3

Not 16. Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
Särskild löneskatt
Summa förpliktelser

205 479,0
49 849,0
255 328,0

204 540,0
49 621,0
254 161,0

Not 17. Borgens- och ansvarsförb.
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB
Bostadsrättsföreningar
Egnahem
Övriga
Summa borgens- o ansvarsförb.

93 199,9
170 425,0
1 055,3
2 962,4
2 149,0
269 791,6

96 857,3
147 000,0
1 062,9
3 756,3
2 149,0
250 825,5

Not 15. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Övrigt
Nästa års amortering
Summa kortfristiga skulder

Älvsbyns kommun har 2002-04-29, KF § 22, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 223 kommuner som per 2008-12-31
var medlemmar i Kommuninvest 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 medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Älvsbyns kommun
hde vid årsskiftet 2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,19 procent.
Leasingkostnader
Kontorsmaskiner, kopiatorer, övr inventarier
Fordon, bilar
Köksmaskiner
Trygghetslarm
HemPC*
Summa leasingkostnader
Leasingkostnader kommande år
Kontorsmaskiner, kopiatorer, övr inventarier
Fordon, bilar
Köksmaskiner
Trygghetslarm
HemPC*
Summa leasingkostnader
*/HemPC finansieras helt genom bruttolöneavdrag

384,6
705,5
8,0
740,1
963,5
2 801,7

254,5
521,8
6,1
685,7
1 825,3
3 293,4

2009
421,8
705,5
8,0
715,3

2010-2012
548,0
2 019,9
1,7
1 257,5

1 850,6

3 827,1
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen följer i huvudsak den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Avstegen
från regelverket avser klassificering och värdering av
exploateringsmark. I markreserven, som klassificeras
som anläggningstillgång, redovisas kommunens totala
markinnehav. Dokumentation av redovisningssystemet, som föreskrivs i 2 kap 7 §, finns inte idag i samlad
form. I den ekonomiska redovisningen nettoredovisas
kommunens andel i koncernkonto i Sparbanken Nord.
I noten under ”Kassa och bank” framgår behållningen
på balansdagen för respektive kommunalt företag.
Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning
och noter redovisas i tkr med en decimal varför avrundningsavvikelser kan förekomma.
Överställd redovisningsprincip som gäller för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen. Denna innebär att försiktighet skall råda vid värderingar så att kommunen inte riskerar visa en bättre
ekonomisk ställning än vad som gäller i verkligheten.
Från och med bokslutet 2004 redovisas kassaflödesanalysen i en sektorsindelad betalningsflödesrapport.
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Särskild prövning har gjorts i samband
med upprättandet av årsredovisningen. Fordringar
som betraktas som osäkra har värdereglerats bokföringsmässigt.
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits
upp till anskaffningsvärdet (utgifter minus eventuella
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstiderna är beräknade i enlighet med rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.
Som anläggningstillgång definieras en investering med
anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (41 000 kr år 2008) och med nyttjandetid överstigande tre år.
Sedan år 2002 har avskrivningar på under året avslutade investeringar beräknats och kostnadsförts. Vidare
särredovisas pågående investeringsobjekt i noten till
”Mark, byggnader och tekniska anläggningar”.
Pensionsskulden har beräknats av kommunernas
pensionsanstalt (KPA).
Skatteintäkterna har periodiserats och redovisats enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. I redovisningen för 2008 har den definitiva
slutavräkningen för 2007 bokförts och en preliminär
avräkning för år 2008.
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 bedömningen av kommunens resultat och ställning. Mot den
bakgrunden betraktas alla som operationell leasing.
I den sammanställda redovisningen – koncernredovisningen - ingår kommunen samt Älvsbyns Kommunföretag AB med dess dotterbolag Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB, vilka ägs till 100 %.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar
av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot
förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår,
förutom kommunen, endast den del av bolagens egna
kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har upplösts mot eget kapital och avsättning för
skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen har
eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen.
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KOMMUNALA FÖRETAGEN
De aktiebolag som konsoliderats i koncernredovisningen är;

Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB
Älvsbyns Energi AB

Kommunens
ägarandel
100 %

Moderbolagets
ägarandel
100 %
100 %

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

Länstrafiken AB

Kommuninvest ekonomisk förening

Företaget ägs till 50 % av Norrbottens kommuner
Föreningen äger Kommuninvest AB, som är ett kreoch till 50 % av Norrbottens läns landsting. Länstrafi- ditmarknadsbolag. Kommuninvest bildades 1986 för
kens uppgift är att ansvara för kollektivtrafiken i länet. att möjliggöra för medlemmarna att så kostnadseffektivt som möjligt ordna sin finansiering. Föreningen
hade
vid årsskiftet 223 (210) medlemmar.
IT Norrbotten AB
Bolaget bildades under 1996. Ägare är Norrbottens
kommuner, Norrbottens läns landsting samt företagarna i Norrbotten. Bolagets syfte är att stärka länets
infrastruktur och kompetens avseende informationsteknik. Med hjälp av EU-medel har höghastighetsnät
för IT-kommunikation byggts upp för länet. I respektive kommun har även byggts lokala stadsnät. Bolaget
kommer i framtiden att i huvudsak satsa på utbyggnad
av bredbandskommunikation.

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

Pite älv ekonomisk förening

Föreningen är en samarbetsorganisation för att utveckla turism och besöksnäring med tyngdpunkt lagd
Filmpool Nord AB
på sportfiske. Medlemmar är kommunerna i älvdalen
Företaget ska bl a medverka till ökad film- och TV- samt fiskerättsägare och intresseorganisationer.
produktion i Norrbotten samt verka för distribution
och marknadsföring av film och TV. Företaget ska
också stödja utvecklingen inom film, TV och multimedia inom länet och Barentsregionen. Ägare är länets
kommuner och Norrbottens läns landsting. Under år
2006-2008 har kommunens aktieinnehav i Filmpool
Nord AB utökats med 40 000 kronor per år genom en
riktad nyemission.

Förenade Småkommuners Försäkring AB
(FSF AB)
Älvsbyns kommun har tillsammans med 23 andra
kommuner startat eget försäkringsbolag, ett så kallat
captive-bolag. Bolaget startade sin verksamhet år 2008
och kommer att innebära billigare försäkringslösningar för aktuella kommuner.
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ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Styrelseordförande :
Bill Nilsson
Verkställande direktör : Magnus Nordström
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Årets resultat

2008
-15
-15
27
12

2007
-18
-18
22
4

Balansomslutning

4 908

4 896

Huvuduppgifter
Bolaget bildades år 1997. Bolagets syfte är att utgöra moderbolag för Älvsbyns kommuns dotterföretag samt förvalta aktier i minoritetsägda företag. Syftet
är vidare att utgöra ett instrument för styrning och
uppföljning av den kommunala verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform.
Antalet styrelseledamöter är 13 och utgörs av kommunstyrelsens ledamöter. Bolaget har ingen egen anställd personal utan samverkar med Älvsbyns kommuns personal.
Bolaget har två helägda dotterföretag:
• Älvsbyns Fastigheter AB
• Älvsbyns Energi AB
Kommunens företagspolicy präglas av synsättet att
de kommunala företagen är ett instrument för att bedriva kommunal verksamhet. Kommunen har det politiska ansvaret för verksamheten oavsett om den bedrivs i förvaltning eller bolag. Kommunen har också
ett mycket stort ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs i bolagen. Bolagen svarar dessutom
för en väsentlig del av koncernens tillgångar. Det är
därför mycket viktigt att kommunens styrning och
samordning utgår från en helhetssyn med hela kommunkoncernen i fokus.
Ägarinflytandet från kommunfullmäktige säkerställs
genom att fullmäktige:
• Fastställer ändamålet med verksamheten
• Utser styrelseledamöter samt minst en revisor
• Ska yttra sig i viktiga frågor av principiell beskaffenhet innan bolaget fattar beslut.

Enligt direktiv från kommunfullmäktige är Älvsbyns
kommunföretags viktigaste uppgifter bland annat att:
• Äga och förvalta kommunens långsiktiga aktieinnehav
• Utse ombud till bolagsstämmor i dotterbolag
• Utfärda instruktioner till ombud inför bolagsstämmor
• Formulera ekonomiska och verksamhetsmässiga
mål för dotterbolagen i enlighet med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv
• Följa upp mål och policybeslut
• Besluta om omstruktureringar och förändringar
i bolagsstrukturen som är av mindre art. Väsentliga förändringar skall godkännas av fullmäktige.

Årets verksamhet
Moderbolaget Älvsbyns Kommunföretag AB resultat år 2008 uppgår till 12 400 kronor.

Framtiden
Bolaget kommer att fortsätta utvecklingen av den
interna styrningen och uppföljningen av de bolag som
ägs direkt och indirekt av Älvsbyns kommun. Uppgiften blir allt viktigare eftersom en stor del av kommunens tidigare tekniska verksamhet från och med år
2007 ombesörjs av de två helägda dotterbolagen.
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ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Styrelseordförande :
vakant
Verkställande direktör : Anders Nilsson
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat
Finansnetto
Årets resultat
Balansomslutning

2008
72 332
-64 516
-3 592

2007
77 610
-64 510
-3 819

4 224
-3 265
959

9 281
-2 847
6 434

147 088

161 144

Huvuduppgifter
Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Bolaget är ett
allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet inom
Älvsbyns kommun med uppgift att förvärva, äga och
förvalta fastigheter och tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.
Från och med 2007 har bolaget dessutom till uppgift
att svara för driften och underhållet av kommunens
fastighetsbestånd, parker och fritidsanläggningar samt
förrådsverksamhet.

Årets verksamhet
Antalet oplacerade lägenheter uppgick vid årsskiftet
till 3 (5) eller 0,7% (1,2%). Vid årsskiftet 2008/2009
var 50 (45) lägenheter uthyrda med ungdomsrabatt,
vilket utgör 40 % av normalhyran. Migrationsverket
har hyrt ca 65 lägenheter. Uthyrningsläget har under
året varit mycket stabilt med ungefär samma uthyrningsgrad hela året.
Bolaget har med utgångspunkt i upprättad underhållsplan arbetat med förebyggande och löpande underhåll. Under året har bolaget bl a bytt ventilation på
Hjortronstigen, 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 fastigheterna och har utöver drift och underhåll ansvarat

Älvsbyns Fastigheter såg till att det blev riktig julstämning
för en hel del ombyggnationer bl a upprustning korridorer på Älvåkraskolan, upprustning av inom- och
utomhusmiljö på Åsens förskola och konvertering till
fjärrvärme i kommunens p-villor. Bolaget har även
svarat för lokalvården i de flesta av Älvsbyns kommuns lokaler.
Park och fritidsanläggningar
Bolaget har under året skött kommunens parker och
fritidsanläggningar. Under året har bolaget även ansvarat för nybyggnad av garage på med markvärme
på Kanis, försett ridhuset med ytjordvärme och bytt
belysning. Även ishallen har fått ny belysning.
Förrådsverksamhet
Bolaget har utöver det egna behovet svarat för förråds- och verkstadsverksamhet åt Älvsbyns kommun
och Älvsbyns Energi AB. Verksamheten har i huvudsak bestått av inköp och distribution av förbrukningsmaterial och av verkstad för bolagets maskinpark.
Administration
Från och med den 1 januari 2007 har bolaget övertagit den administration som HSB Norr tidigare skött
för bostäderna. Dessutom sköter bolaget utöver sin
egen del även administrationen för Älvsbyns Energi
AB.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Inom en period av 5-10 år förväntas efterfrågan på
centralt belägna lägenheter öka p g a ökat behov av
seniorboende.
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Älvsbyns Fastigheter byggde stora snöblock till vinterfesten

Av snöblock byggdes traditionsenligt ett femtontal mycket
varierande snöskulpturer av Älvåkraskolans elever

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Övriga mål
Bolaget har ca 15 % av lägenheterna uthyrda till
Mål
2007 2006
Migrationsverket. Om deras förutsättningar plötsligt
Vakansgrad antalet lediga lägenheter 0,7% 1,2%
ändras så att de minskar sin verksamhet i Älvsbyn, påmax 1,5 % av beståndet
verkar det bolaget negativt med risk för tomma lägenheter.
2008-12-31
2007-12-31
Antal
Varav
Antal
Varav
Ekonomiskt resultat
lgh outhyrda
lgh outhyrda
Vid årets slut lämnar bolaget ett resultat på 959 000
kronor.
Älvsbyn
412
2
412
3
Vidsel
21
1
21
2
Totalt
433
3
433
5
Avstämning mot ägardirektiv
Räntabilitet
Soliditet

Mål
7%
20%

2008
3,4%
23,4%

2007
6,8%
20,8%

[Med räntabilitet avses resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning. Med soliditet avses eget kapital
inklusive 72 % av obeskattade reserver i relation till
balansomslutning.]
När bolaget har uppnått de av kommunfullmäktige
fastställda målen ska ägaren erhålla ränta/ utdelning
på insatt kapital motsvarande normal bankränta. Utdelning får dock först ske från och med räkenskapsåret 2007 p g a att kommunen haft ett avtal med den
tidigare bostadsdelegationen.
År 2008 uppfylls soliditetsmålet men inte räntabilitetsmålet.

Vakansgrad

0,7%

1,2%
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ÄLVSBYNS ENERGI AB
Styrelseordförande:
Verkställande direktör:

Bo Johansson
Jan Sipola
2008
2007
Rörelsens intäkter
65 380
60 752
Rörelsens kostnader
-51 268
-57 904
Avskrivningar
-9 662
-4 199
Rörelseresultat
4 450
-1 350
Finansnetto
-8 809
-5 842
Res efter finansiella poster
-4 360
-7 192
Bokslutsdispositioner
4 360
7 192
Resultat före skatt
0
0
Skatt på årets resultat
-66
309
Årets resultat
-66
309
Balansomslutning
214 918 212 874

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

Årets verksamhet

Under året drogs vattenledningar till Älvsby Källa AB
Av energiförbrukningen under året utgjordes 98,2
(96,2) % av flis samt bark/spån och 1,2 (3,8) % av olja.
Skolan i Vidsel och f d Vägverkets lokaler i Älvsbyn har
pelletsuppvärmning.
Driften
Entreprenaden med den nya kraftvärmepannan,
driftsatt i februari 2007, fortsatte under året. Tillsatsbelastning av säkerhetsventilerna, ombyggnation av rörgenomföringar samt ändrad ugnsstyrning har utförts under
året. Den nya pannan har haft tre längre driftstopp under
året. Anläggningen godkändes ur entreprenadsynpunkt
den 21 oktober 2008.
Den gamla fastbränsleanläggningen har genom det förebyggande underhållet fungerat bra. Askskruven inklusive multicyklonen är årliga underhållsobjekt.
Distributionsnätet har haft ett större planerat förebyggande underhåll och är i bra skick. Periodiska mätarbyten
är fortsatt omfattande.

Energiförsäljningen
Under verksamhetsåret har energiförsäljningen uppgått till 71 501 MWh (56 401 MWh). Med normalårskorrigering, exkl Älvsbyhus 18 417 (10 758) MWh en
försäljningsökning med 13,4 (9,0) %. Villaförsäljningen
för år 2008 utgjorde 30,3 (29,0) % av total försäljning.
Antalet abonnenter ökade under året med 94 (201)
st, varav 91 (194) st är villor. Färdig värme omfattande
1 148 (1 170) MWh levereras till f d Vägverkets lokaler
och till skolan i Vidsel.
År 2008 var 7,1 (8,4) % varmare än normalåret. Januari
och februarimånad var mer än 20 % varmare än normalåret, medan resterande del av året var marginellt varmare än normalt.
Elproduktionen uppgick till 9 993 (5 785) MWh. Antalet elcertifikat utgjorde 9 993 (5 512) st. Elleveranserna
hanteras av Bergen Energi.

Investeringar
Fjärrvärmebyggnation till övre Altuna samt ett fyrtiotal förtätningar vid befintligt fjärrvärmenät har utförts
under året. Antalet anslutna villor blev 91 st plus 3 större anläggningar. Bolaget har under år 2008 investerat
5 300 000 kronor i fjärrvärmeledningar samt 3 300 000
kronor för distributionsledningar till Älvsby Källa. Markvärmen för Älvåkra fotbollsplan via returvärmeledningar
startades i april månad.

Taxor, bränsle
Fjärrvärmetaxan har höjts med 4 (2) öre/kWh under
året. Med detta pris ligger Älvsbyn kvar på 17:e lägsta
fjärrvärmepriset i Sverige av totalt 234 kommuner för
år 2008.

Kommunalteknik
Bolaget har utfört byggnation av distributionsledningar för råvatten till den nya vattenfabriken Älvsby Källa.
Investeringen är gjord i egen regi till en kostnad motsvarande 70 % mot kalkyl.
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Vi utför ett omfattande underhållsarbete av gator, ledningsnät samt vatten- och reningsverk i egen regi. Akutreparationer på VA-nätet har ökat jämfört med tidigare
år. Större reparationer är utförda på vattenledningarna i
Vistträsk samt råvattenledningen i Älvsbyn mellan Selholmen och vattentornet. Datorisering av VA-verk och
pumpstationer pågår enligt intern plan.
Tillståndsansökan för reningsverket i Älvsbyn har lämnats in till Länsstyrelsen och är slutfört. Detta resulterade
i att Biologiskt Reningssteg inte behöver införas för reningsverket i Älvsbyns tätort.
Under september-november genomfördes ett omfattande arbete med kommunen kring ägandet av VA-verk
och nät. Kommunfullmäktige beslutade i november att
Älvsbyns Energi övertar ägandet av VA-verk och nät
samt blir huvudman för VA i Älvsbyn.
Ny VA-taxa är framtagen enligt ”Lagen om allmänna
vattentjänster” som trädde i kraft den 1 januari 2007. Ny
renhållningsupphandling för åren 2009-2012 inkl renhållningsordning och avfallsplan upprättades under andra halvåret 2008.
Både VA- och renhållningstaxan indexeras årligen.
Snöröjning och renhållning köps in på entreprenad. Snöröjningsavtalet 2006-2010 är uppbyggt med samma årliga belopp och snöröjningsinsats. Även den innehåller
en indexering.
Ekonomi
Normalårskorrigerad försåld mängd energi har ökat
med 14,7 (9,0) %. År 2008 var återigen ett betydligt varmare år än normalåret 92,9 (91,6) %. Debiteringsåret dec
07-nov 08 var även det varmt, 89,4 (91,2) %. Budget för
bedömd produktion var lagd på 95 % av normalåret.
Barkinblandning har varit fortsatt stor och oljeförbrukningen minskade markant till 1,2 (3,8) % av det totala
bränslebehovet.
Genom den pågående entreprenaden med kraftvärmepannan, godkänd i oktober 2008, har vi haft hög
vattenförbrukning, hög elförbrukning, produktionsbortfall samt diverse intrimnings- och driftstörningar.
Övertidsuttaget för personalen på värmeverket har varit
mycket stort. Resultatpåverkan för detta är beräknat till
2 821 000 kronor.
De långfristiga skulderna uppgår till 170 000 000 kronor, samtliga nu placerade hos Kommuninvest. Koncernkrediten är nyttjad med 17 800 000 kronor. Byggnationerna av ledning för Vattenfabriken och fjärrvärme
etapp 2008 belastar koncernkrediten med 8 600 000 kronor.

Lagret är stort och uppgår till 3 843 000 kronor för
biobränsle, medan oljelagret är på 1 415 000 kronor.
VA-verksamheten har genererat ett mindre överskott
om 85 000 kronor. Anläggningsarbeten i egen regi har
utförts med en intäkt av 745 000 (995 000) kronor under
året. Gatuverksamheten har ett underskott om 1 522 000
(1 004 000) kronor. Överenskommelse är träffad med
ägaren om en fordran på 1 500 000 kronor för fullgörande av avtal ingångna av ägaren avseende gatubelysning samt vinterväghållning vilket medför att förlusten
stannat vid 22 000 kronor för gatuverksamheten. Renhållningsverksamheten har ett underskott om 617 000
kronor. Underskottet hänförs till index av renhållningstaxorna samt 130 000 kronor lägre metallintäkter (skrot).
Metallprisernas ras är orsakade av lågkonjunkturen som
slog till med full kraft i oktober 2008.
Miljöpåverkan
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
Miljöbalken. Tillståndet avser drift av hetvattencentral på
totalt 44 MW inom Altuna Industriområde från 200510-31. Tillståndsplikt gäller även för återvinningscentralen i Korsträsk. Reningsverket har haft dispens sedan
70-talet för verksamhetens bedrivande. Den 29 maj 2008
gav Länsstyrelsen tillstånd för verksamhetens bedrivande. Biologiskt reningssteg erfordras ej.
Fastbränsleanläggningens verkliga utsläpp till luft är
mindre än 25 % av koncessionsvillkoren för stoftutsläpp
avseende den gamla fastbränslepannan. Den nya kraftvärmepannan har både elektrofilter och rökgaskondensering installerad. Stoftutsläppen är mindre än 5 % av
vad koncessionen medger. Utsläppen av kväveoxider är
mindre än snittet för deklarationspliktiga anläggningar i
Sverige vilket renderar i återbäring på 64 000 kronor. Askan har återförts till naturen som växtetableringsmaterial
genom inblandning med slam.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Anslutningar av villor har varit stor och vi har i dagsläget drygt 90 % av Älvsbyns villor fjärrvärmeanslutna. Ett
mindre antal förtätningar kan komma att utföras hösten
2009. Nya ”Fjärrvärmlagen” medför att nya Allmänna
villkor samt kontraktskonstruktioner framtas för fjärrvärmeabonnenterna.
Den 1 januari 2007 bolagiserades förvaltningsorganisationen inom Älvsbyns kommuns tekniska kontor till
Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB. Arbetet fortgår under år 2009 med arbetsvärderingar, arbetsrotation samt arbete med samsyn och samnyttjande
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av resurser enligt nya ägardirektiv och de årliga operativa
ägardirektiven. Förrådet läggs ner enligt kommunalt beslut, samnyttjande med Vattenfall Service Nordic utreds
under våren 2009. Egna kontorslokaler för bolaget studeras.
Reningsverket genomgår en omfattande tak- och fasadrenovering. Slamhanteringen förbättras. Investering i
avloppsnätet i Nybyn utförs samt reinvestering i Vidsels
vattennät.
Återvinningscentral föreslås flyttas från Korsträsk till
Älvsbyns Energis fjärrvärmeanläggning
Altuna industriområde. Ansökan om mellanlagring av
slam och aska är inlämnad till kommunen.
Gatubelysningen studeras ur energibesparingssyn- Miljö:
punkt samt möjliggörande av styrning för tändning och
Ingen deponi av aska sker från år 2002 - klart år 2006.
släckning.
Krisberedskapen för vatten- och värmeförsörjning för
Villaanslutning:
Älvsbyn påbörjas inklusive HACCP.
Anslutningsgrad nybyggnation min 50 % - utfall >90
% 2008

Avstämning mot ägardirektiv
Räntabilitet
Soliditet

Mål
7%
15%

2008
2,1%
2,6%

2007
-0,7%
4,1%

[Med räntabilitet avses resultat efter finansiella poster
plus finansiella kostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning. Med soliditet avses eget kapital inklusive
72 % av obeskattade reserver i relation till balansomslutning.]
När bolaget har uppnått de av kommunfullmäktige
fastställda målen ska ägaren erhålla utdelning på tillskjutet kapital. Från och med 2007 är målen 7 % för räntabiliteten och 15 % för soliditeten.

Nyckeltal
Abonnerad effekt (MW)
Antal abonnenter
- därav villor
Försåld energi (MWh)
Försåld energi n-års korrigerad (MWh)
försåld energi Älvsbyhus
Försåld energi (tkr)
Genomsnittligt pris (öre/kWh)
Energikällor (%)
- torrflis inkl bark
- hetvatten
- olja

Fjärrvärmetaxa:
Norrlands lägsta bland tätorter med mindre än 15 000
invånare (Mål: bland de fem lägsta). Anm. Taxan är Sveriges 17:e lägsta
Andel biobränsle:
Mål 96 % - utfall 98,8 % år 2008 (96,2 % år 2007)
Reducering av CO2:
Fortsatt reduktion av CO2 i Vidsel genom pellets för
uppvärmning samt reduktion oljeförbrukning år 2008
(110 m3) jämfört med år 2007 (432 m3). Även fjärrvärmeanslutning av villor med direktverkande el medför en
stor reduktion av CO2.
2008
27,2
1054
925
53084
57141
18417
28971
52,6

2007
23,6
951
824
45693
49829
10758
23668
47,2

2006
19,5
767
648
41 485
45 339

98
0
1,2

96,2
0
3,8

87,7
5,0
7,3

19 829
46,0
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Revisionsberättelse
2009-04-21
Till
Fullmäktige i Älvsbyns kommun
Org. Nr 212 000-2734

Revisionsberättelse för år 2008

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i
styrelser och nämnder ansvarsfrihet.
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Älvsbyns kommun, har granskat den verksamhet som bedrivs i kom- Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år
2008 godkänns.
munstyrelsen och nämnderna.
Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter
Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar an(Rapporterna
finns utlagda på kommunens hemsida).
svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
Kerstin Vikström invaldes som revisor 27 oktober
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för respektive verksamhet. De ansvara även 2008.
för att det finns tillräcklig intern kontroll samt åter
Älvsbyns kommun 2009-04-21
redovisning till kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed avseende kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövande.
Vi bedömer sammantaget att;Kommunstyrelsen har
i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt
Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar dock att delårsrapporten inte var upprättad enligt
god redovisningssed
Kommunstyrelsens och nämndernas interna kon- Till revisionsberättelsen hör bilagorna;
troll generellt är tillräcklig, men har behov av att ut- Bilaga 1, Revisorernas redogörelse
vecklas inom vissa delar
Bilaga 2, Förteckning över sakkunnigas rapporter
De finansiella målen inte nås fullt ut och eftersom Bilaga 3, Granskningsrapport Älvsbyns Kommunkommunfullmäktige inte fattat beslut om verksam- företag AB
hetsmässiga mål med bäring på god ekonomisk hus- Bilaga 4, Granskningsrapport Älvsbyns Energi AB
hållning kan vi inte uttala oss om detta
Bilaga 5, Granskningsrapport Älvsbyns Fastigheter AB
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Revisorernas redogörelse
Bilaga 1
BILAGA 1 TILL
REVISIONSBERÄTTELSE 2009-04-21

Revisorernas redogörelse 2008
Vårt uppdrag är att till kommunfullmäktige lämna en
revisionsberättelse som ett underlag för deras ansvars
prövning. Avlämnandet av revisionsberättelsen till
fullmäktige avslutar årets granskning.
Vårt uppdrag som revisorer är att pröva om;
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt
• räkenskaperna är rättvisande
• den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig
Samtliga granskningar som vi genomfört under
året baseras på vår risk- och väsentlighets bedömning
som har dokumenterats i en fastställd revisionsplan
för 2008. Resultatet av våra under året genomförda
granskningsinsatser har vi löpande tillsänt kommun
fullmäktiges presidium, gruppledarna samt granskad
nämnd/styrelse. Vi redovisar även resultatet vid en
träff där vi kallar kommunalrådet, kommunfullmäktiges presidium, gruppledare, kommunchef, ekonomichef samt tjänsteman vid ekonomikontoret.

vidtagna åtgärder med anledning av föregående
års granskningsiaktagelser inom detta område
vara otillräckliga
• att kommunstyrelsen i stort utfört kommunfullmäktiges uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Myndighetsnämndens hantering av erhållna
uppdrag bedöms vara otillfredsställande
• att kommunstyrelsen kunnat verifiera att den
på ett tillfredsställande sätt styr, följer upp och
kontrollerar ekonomi. Kommunstyrelsen har en
tillfredsställande styrning av verksamheten, däremot bör kommunstyrelsen utveckla uppföljning och rapportering av verksamheten
• Delårsrapporten redovisar enbart ekonomisk
uppföljning, utvärdering av verksamhetsmål saknas. Även området arbetsmiljö anser vi bör utvecklas avseende uppföljning och rapportering
• att nämnderna delvis kunnat verifiera att de på
ett tillfredsställande sätt styr sitt verksamhetsområde. Samtliga nämnder har inte fastställt
strategier för hur kommunfullmäktige uppdrag
i reglementena ska verkställas. Uppföljning och
utvärdering av nämndsplan har utvecklats i relation till föregående år, men uppföljningen och
utvärderingen behöver utvecklas ytterligare. Vidare erhåller samtliga nämnder viss verksamhetsredovisning i enlighet med fastställda sammanträdesplaner
(Revisionsskrivelse; Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande, 2009-02-25 samt Revisionsrapport; Ansvarsutövande 2008 Älvsbyns kommun,
januari 2009)

Av kommunallagen framgår att vi årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. För att
uppfylla detta krav har vi genomfört en övergripande,
ansvarsutövandegranskning, där nämnderna och kom- Granskning av delårbokslutet visar bland annat;
munstyrelsen granskats. Vid denna granskning har vi
• att delårsrapporten inte ger en rättvisande bild
träffat samtliga nämnder och kommunstyrelsen samt
av resultat och ställningen per 31 augusti då
granskat protokoll, nämndsplaner, delårsrapport, plakommunen inte gjort några periodiseringar i
ner, riktlinjer och handlingsprogram etc.
samband med upprättandet av delårsrapporten.
Vidare visar vår granskning att kommunens delResultatet av den övergripande, ansvarsutövandeårsrapport inte innehåller någon förvaltningsbegranskningen, visar bland annat;
rättelse, vilket strider mot lagstiftarens krav samt
• att kommunstyrelsen och nämnderna i stort
att delårsrapporten behöver utvecklas för att
upprättat erforderliga planer. Däremot bedöms
följa god redovisningssed samt praxis
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•

att kommunen på helårsbasis kommer att uppnå
5 av 10 finansiella mål samt att ett mål kommer
att uppnås delvis. Vidare kan vi för målet om
att skapa ett utrymme i driftsbudgeten för högre
lönenivåer inte uttala oss om måluppfyllelsen då
detta mål inte kvantifierats av fullmäktige. De finansiella mål som inte beräknas uppnås är;
• Kommunens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto får maximalt uppgå till
98% av skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter. D.v.s. årets resultat ska utgöra minst 2%
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Älvsbyns kommunföretag ska genom sina dotterföretag lämna en årlig avkastning enligt ägardirektiven
• Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas och strävan är att inom en 10-års period
ska soliditeten utvecklas från -18,5% (bokslut
2004 ) till ett positivt värde.
• Kommunfullmäktige har inte fattat något beslut om verksamhetsmässiga mål med bäring
mot god ekonomisk hushållning. Vi kan som en
följd av detta inte uttala oss om måluppfyllelsen
i denna del.
(Revisorernas bedömning av delårsrapport 2008,
oktober 2008 samt Revisionsrapport; Delårsrapport
08 2008”, oktober 2008)
Granskning av årsredovisningen visar bland annat;
• att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att
årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad
enligt god redovisningssed
• att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning i ett finansiellt
perspektiv då endast 4 av 9 finansiella mål nås
• att vi till följd av att kommunfullmäktige inte
fattat något beslut om verksamhetsmässiga mål
med bäring mot god ekonomisk hushållning inte
kan uttala oss om måluppfyllelsen i denna del
• att den löpande verksamheten redovisar ett budgetunderskott om 3,3 mnkr. Det största underskottet återfinns inom gymnasiet.
(Revisionsrapport; Årsredovisning 2008, april 2009)

Lekmannarevisorn har granskat verksamheten i
de kommunala företagen Älvsbyns Fastigheter
AB, Älvsbyns Energi AB samt Älvsbyns Kommunföretag AB. Lekmannarevisionen ska pröva om;
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
gentemot ägarens beslut och direktiv
• om den interna kontrollen är tillräcklig
Resultatet av granskningarna lekmannarevisorn
genomfört framgår av granskningsrapporterna;
Granskningsrapport Älvsbyns Kommunföretag AB
Granskningsrapport Älvsbyns Energi AB
Granskningsrapport Älvsbyns Fastigheter AB
Vi har tagit del av lekmannarevisorns granskningsrapporter och instämmer i de bedömningar som framförts i ovanstående dokument.

63

Förteckning över sakkunnigas rapporter
Bilaga 2
BILAGA 2 TILL
REVISIONSBERÄTTELSE 2009-04-21

Förteckning över sakkunnigas rapporter
Revisionsrapport; Delårsrapport 2008, oktober 2008
Revisionsrapport; Ansvarsutövande 2008 Älvsbyns kommun, januari 2009
Revisionsrapport; Årsredovisning 2008, april 2009
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Granskningsrapport Älvsbyns Kommunföretag AB
Bilaga 3

Till
Årsstämman i Älvsbyns Kommunföretag AB
org.nr 556547 - 9218
Jag har noterat att det fortfarande föreligger vissa
oklarheter i rollerna mellan bolagets styrelse, Tekniska
utskottet, kommunstyrelsen och dotterbolagen. Vid
Undertecknad av kommunfullmäktige i Älvsbyns min granskning av bolaget 2007 upprättade jag en särkommun utsedd lekmannarevisor i Älvsbyns Kom- skild skrivelse till styrelsen där ovanstående frågor lyfmunföretag AB, har granskat bolagets verksamhet un- tes fram. Jag har inte kunnat finna att denna skrivelse
der 2008.
behandlats av styrelsen under 2008.

Granskningsrapport för Älvsbyns Kommunföretag AB år 2008

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet samt direktiv för samordnad revision mellan Älvsbyns kommun
och dess företag. I granskningsarbetet har jag biträtts
av sakkunnig från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets
efterlevnad av ägarens styrdokument i form av företagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt övriga
styrdokument.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet utifrån förutsättningarna skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll varit tillräcklig.
Älvsbyn den 30 mars 2009
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Granskningsrapport Älvsbyns Energi AB
Bilaga 4

Till
årsstämman i Älvsbyns Energi AB
org.nr 556216 - 7451
Jag har noterat att det föreligger vissa oklarheter i
rollerna mellan bolagets styrelse, VD och ägaren Älvsbyns kommunföretag AB. Jag har även noterat vissa
Undertecknad av kommunfullmäktige i Älvsbyns oklarheter i ansvarsfrågan mellan Tekniska utskotkommun utsedd lekmannarevisor i Älvsbyns Energi tet och moderbolaget. Bolagets behov av stöd i vissa
AB, har granskat bolagets verksamhet under 2008.
stabsfunktioner har inte tillgodosetts i tillräcklig omfattning.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet samt direkJag bedömer sammantaget att bolagets verktiv för samordnad revision mellan Älvsbyns kommun samhet utifrån förutsättningarna skötts på ett
och dess företag. I granskningsarbetet har jag biträtts ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
av sakkunnig från Komrev inom Öhrlings Pricewater- tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
houseCoopers.
kontroll varit tillräcklig.

Granskningsrapport för Älvsbyns Energi
AB år 2008

Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets
efterlevnad av ägarens styrdokument i form av företagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt övriga
styrdokument.

Älvsbyn den 30 mars 2009
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Granskningsrapport Älvsbyns Fastigheter AB
Bilaga 5
Till
Årsstämman i Älvsbyns Fastigheter AB
org.nr 556529 – 5002
Jag har noterat att det fortfarande föreligger vissa
Granskningsrapport för Älvsbyns Fastigheoklarheter i rollerna mellan bolagets styrelse, VD och
ter AB för år 2008
Undertecknad av kommunfullmäktige i Älvsbyns
kommun utsedd lekmannarevisor i Älvsbyns Fastigheter AB, har granskat bolagets verksamhet under
2008.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,
god revisionssed i kommunal verksamhet samt direktiv för samordnad revision mellan Älvsbyns kommun
och dess företag. I granskningsarbetet har jag biträtts
av sakkunnig från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Granskningen har inriktats på att följa upp bolagets
efterlevnad av ägarens styrdokument i form av företagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt övriga
styrdokument.

ägaren Älvsbyns kommunföretag AB. Jag har även noterat vissa oklarheter i ansvarsfrågan mellan Tekniska
utskottet och moderbolaget. Jag har även noterat att
oklarheter rörande kommunens tillhandahållande av
vissa stabsfunktioner inte motsvarat bolagets behov
av stöd.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet utifrån förutsättningarna skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll varit tillräcklig.
Älvsbyn den 30 mars 2009
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