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Framsidans foto är taget av Peter Lundberg och visar Storforsen.

Årsredovisningen är framtagen av kommunledningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen för full-
mäktige men vänder sig också till intresserade älvsbybor, medarbetare och övriga. Här hittar du information 
om den kommunala koncernen samt kommunens verksamhet och ekonomi.

Förvaltningsberättelsen redovisar året som gått i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR).

Finansiella rapporter innefattar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för den kommunala 
koncernen och kommunen, med jämförelsesiffror från föregående år.

Driftredovisningen visar budgetavvikelser avseende kommunens verksamheters ramar, på anslagsbindnings-
nivå, med jämförelsesiffror från föregående år.

Investeringsredovisningen visar de investeringsprojekt som kommunfullmäktige beviljat verksamheterna, 
samt deras utfall.

Bilagor består av redovisningsprinciper övriga noter och måluppföljning av strategiska planens styrkort med 
årsmål samt kommunens verksamhetsberättelser på anslagsbindningsnivå.

 

Inför årsskiftet till 2022 hade kommunen omsorg över:

• 391 barn i förskoleålder (1 - 5 år)
• 829 barn och ungdomar i grundskolan (6 - 15 år)
• 292 ungdomar i gymnasieålder (16 – 18 år), varav 158 st studerar på Älvsbyns gymnasium
• 2 119 personer som är äldre än 65 år
• 83 personer som erhåller stöd och service inom vård och omsorg
• 277 personer med hemtjänst
• 98 personer på äldreboenden
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DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN

Politisk organisation i Älvsbyns kommun

Kommunfullmäktige

Miljö- och byggnämnd
Revision
Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn
Servicenämnd Piteå och Älvsbyn
Valnämnd
Överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn

Kommunstyrelse

Barn- och fritidsutskottet • Budgetberedningen • Personalutskottet • Socialutskottet

Älvsbyns Kommunföretag AB

Kommunledningskontoret
Ekonomi, HR, Information, 

IT/utveckling, Kansli

Omsorgen om
funktionshindrade 1

Aktivitetshuset 
Björkgatan

Hemtjänst 2
Fluxen

Kristallen

Vidselskolans 
rektorsområde

Vidsel F-6 
Vistträsk F-3

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

Resultatenheter

Samhällsbyggnads-
enheten

Räddningstjänsten

Kost- och
lokalvårdsenheten

Fritid och kulturKnut Lundmarkskolans 
rektorsområde

Knut Lundmark F-3
Grundsär - tidigare år

Parkskolans 
rektorsområde

Park F-6

Älvåkraskolans 
rektorsområde

Älvåkra 7-9
Grundsär - senare år

Älvsbyns gymnasium

Timmersvansens 
förskoleområde
Timmersvansen

Pärlan

Åsens 
förskoleområde

Åsen
Västermalm

Hemtjänst 3
Fluxens dagverksamh
Tärnans dagverksamh

Rubinen

Särskilt boende 5
Ugglan 2

Utrednings- och 
kortidsenheten

Omsorgen om
funktionshindrade 4
Pers. assistenter 2

Omsorgen om
funktionshindrade 3

Regnbågen
Pers. assistenter 1

Omsorgen om
funktionshindrade 2

Almen
Poppeln

Tärnstigen

Särskilt boende 1
Nyberga 1

Särskilt boende 4
Ugglan 1

Särskilt boende 2
Nyberga 2

Hemtjänst 1
Diamanten

Vidsel
Nattpatrull

Organisation enligt kommunfullmäktiges beslut. Gäller från och med 2021-01-01. Uppdaterad 2021-01-18

Kommunal valberedning
Tillfällig beredning

Stöd till Individ och 
familj

Särskilt boende 3
Nyberga 3

Hälso- och
sjukvårdsenheten

MAS

Kompetenscentrum
Arbetsmarknads-

enheten
Integrationsenheten

Komvux

Lönecenter

Vidsels
förskoleområde

Korsträsk
Vidsel

Vistträsk

Älvsbyns Fastigheter ABÄlvsbyns Energi AB

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens sam-
lade ekonomi och har det operativa ansvaret för all 
kommunal verksamhet, med undantag för myndig-
hetsutövningen samt den tekniska verksamheten som 
överförts till de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun består av 
31 ledamöter som har sammanträden, öppna för 
allmänheten och tillgängliga på webben, fem till sex 
gånger per år. 

För perioden 15/10 2018 - 14/10 2022 har framrös-
tade partier följande mandatfördelning:

• Socialdemokraterna, 13
• Centerpartiet, 6
• Sverigedemokraterna, 3
• Vänsterpartiet, 3
• Liberalerna, 3
• Kristdemokraterna, 2
• Sjukvårdspartiet, 1

Kommunförvaltningen består av 28 enheter där varje chef har ett uttalat ansvar för
verksamhet, personal samt ekonomi. Så här ser kommunens organisationsskiss ut: 



5

... och så här används de 

Kommunfullmäktige, Förvaltningsberättelse 6(35) 

 

FÖRDELNINGAR I KORTHET

 6(39) 

Fördelningar i korthet 

 

 
 6(39) 

Fördelningar i korthet 

 

 

 Så här får kommunen sina pengar ...
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72 procent av kommunens driftkostnader hänförs till vård, omsorg och utbildning: 

 
Detaljerad fördelning: 

 

72 procent av kommunens driftkostnader hänförs till vård, omsorg och utbildning:

Detaljerad fördelning:
Kostnadsfördelning per anslagsbindningsnivå
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Man kan säga att 2020 var prövningarnas år för 
kommunen och det fortsatte även 2021. Pandemin 
har inneburit en stor arbetsbörda på all personal och 
att vi inte kunnat utföra våra uppgifter med samma 
volym som planerat. Restriktioner, höga sjuktal och 
svårigheter att få tag på vikarier har påverkat alla 
verksamheter. Arbetet med att skydda de äldre på bo-
enden och inom hemtjänsten har varit framgångsrikt, 
med låga smittotal. Vi har en stark organisation som 
klarat påfrestningarna under åren som gått.

Bokslutet för 2021 visar ett positivt resultat på drygt 
37 miljoner kronor som förklaras med ökade skat-
teintäkter och statsbidrag. Verksamheten visar ett 
mindre underskott på ca 129 tkr. Långsiktiga åtgär-
der vidtas för att minska kostnaderna. Redan nu ser 
vi att förebyggande åtgärder ger positiva resultat på 
vissa håll.

Antalet invånare minskade med 45 personer förra 
året. Vi behöver fortsätta samhällsbygget för att det 
ska vara bra att bo, leva och verka i Älvsbyn. Skolan 
rankas högt i Lärarförbundets ranking med en tredje 
plats av 290. Det är inte en engångsföreteelse då 
Älvsbyn legat topp 10 de senaste 12 åren. Det är ett 
gott betyg men vi måste fortsätta att utveckla skolan.

Älvsbyn är fortsatt högt rankade i Svenskt näringslivs 
företagsundersökningar med en tredjeplats i Norr-
botten. Älvsbyn rankas som etta i Norrbotten och 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

på 19:e plats i riket i Småföretagarindex som mäter 
småföretagens förutsättningar att bedriva verksamhet. 
Att vara högst rankad norr om Stockholmsområdet 
är ett gott betyg men vi får inte slå oss till ro.

De stora industrietableringar som kommer att ske 
i Norrbotten och Västerbotten de kommande åren 
kommer ha betydelse för Älvsbyn som boendeort 
men också för vårt näringsliv. Därför har det varit 
viktigt att planera för bostadsområden och industri-
tomter. Kommunens beredskap inför större satsning-
ar är god.

Förutom bostäder och arbetstillfällen så är tillgången 
till en värdefull fritid viktig. Älvsbyn har ett rikt och 
brett föreningsliv som vi ska fortsätta utveckla. Under 
året har den nya sim- och sporthallen börjat ta form 
och jag ser fram emot invigningen i slutet av nästa år.

Slutligen vill jag än en gång tacka all personal i kom-
munen och dess dotterbolag. Ni gör ett fantastiskt 
jobb för framtidsrika Älvsbyns kommun. Utan ert 
engagemang skulle 2021 inte sett så bra ut. 

Tack!

Tomas Egmark
Kommunstyrelsens ordförande
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ÖVERSIKT ÖVER
VERKSAMHETENS UTVECKLING

Utveckling i den kommunala koncernen

Kommunkoncernens långfristiga skulder har ökat de 
sista åren vilket har lett till att soliditeten i koncernen 
har minskat under 2021.

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång 
sikt och anger hur stor del av tillgångarna som finan-
sierats med eget kapital, det vill säga inte via lån. Ju 
högre soliditet desto lägre kostnader för räntor och 
amorteringar.

Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelser utanför 
balansräkningen, för kommunen, har sedan år 2017 
visat en sjunkande trend.

Utveckling i kommunen

 

DEN KOMMUNALA KONCERNEN
 
Älvsbyns Kommunföretag AB är moderbolag för 
Älvsbyns kommuns dotterföretag.

Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag 
till Älvsbyns kommunföretag AB. Bolaget är ett 
bostadsföretag med verksamhet inom kommunen. 
Bolaget svarar även för driften och underhållet av 
kommunens fastighetsbestånd, parker och fritidsan-
läggningar.

Älvsbyns Energi AB är ett helägt dotterbolag till Älvs-
byns kommunföretag AB. Bolagets uppgift är att pro-
ducera, sälja och distribuera energi till brukare inom 
kommunen. Bolaget svarar också för renhållning och 
gatuverksamhet på uppdrag av kommunen samt för 
vatten- och avloppsverksamhet.

Företag och föreningar, där kommunen har ett min-
dre ägande och inflytande är;

• BD Pop
• Energikontor Norr AB
• Filmpool Nord AB
• IT Norrbotten AB
• Inera AB
• Investeringar Norrbotten AB
• Kommunassurans Syd AB
• Kommuninvest ekonomisk förening
• Pite Älv ekonomisk förening
• Regionala kollektivtrafikmyndigheten

 
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR
RESULTAT OCH EKONOMISK
STÄLLNING

Omvärlden

Den ekonomiska återhämtningen efter nedgången 
i samband med pandemin har varit stark och i takt 
med att ekonomin har förbättrats har även infla-
tionen ökat vilket i sin tur kan komma att leda till 
ökade räntekostnader framöver.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ser att den 
globala återhämtningen hålls tillbaka något av den 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utv i kommunala koncernen 2021 2020 2019 2018

Älvsbyns Kommun 76,8 12,8 14,0 15,3
Älvsbyns Kommunföretag AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Älvsbyns Fastigheter AB                    119,7 121,3 130,7 131,7
Älvsbyns Energi AB                    249,4 252,3 211,1 190,6

Koncernen, med hänsyn till
koncernelimineringar 2021 2020 2019 2018

Årets resultat, mkr                       45,5 19,8 -12,6 9,5
Soliditet, %                    35,4 36,9 36,9 39,2
Investeringar, mkr                        90,0 90,2 44,1 55,1
Långfristig låneskuld, mkr                 432,8 372,4 341,8 322,4

 2021 2020 2019 2018

Antal invånare, per 1 nov 8 034 8 042 8 070 8 157
Kommunal skattesats, % 22,45 22,45 22,45 22,45
Verksamhetens intäkter, mkr 150,8 138,2 133,2 150,8
Verksamhetens kostnader, mkr -675,9 -660,2 -685,9 -669,4
Årets resultat, mkr 37,0 18,5 -22,6 0,0
Soliditet exklusive  53,6 56,4 59,0 60,2
pensionsförpliktelser, % 
Soliditet inklusive totala 16,4 9,7 9,2 6,4
pensionsförpliktelser, % 
Investeringar (netto), mkr 66,1 26,3 14,5 21,2
Självfinansieringsgrad, % 65 100 100 100
Resultat i förhållande till skatte- 6,3 3,3 -4,1 0,0
intäkter och generella statsbidrag, % 
Långfristig låneskuld, mkr 76,8 12,8 14,0 15,3
Antal tillsvidareanställda 731 752 786 791
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höga inflationen och den mindre expansiva ekono-
miska politiken främst i USA. Ändå ser de globala 
utsikterna goda ut och minskade pandemirestriktio-
ner leder till ökad konsumtion och investeringar såväl 
globalt som i Sverige.

Riksdagen har fattat beslut om fortsatt bidrag för 
merkostnader till följd av covid-19 under år 2021 
inom områdena hälso- och sjukvård, samt social-
tjänst/omsorg om äldre och personer med funktions-
nedsättning. Arbetsgivare har också fått tillfälliga 
ersättningar för sjuklönekostnader till och med sep-
tember månad 2021 men möjligheten att få ersätt-
ning återgick till de nivåer som gällde före pandemin 
från och med 1 oktober.

Antalet avlidna i landet från pandemins utbrott till 
följd av sjukdomen uppges av Socialstyrelsen vara 
över 15 000 individer. Fram till 14 februari 2022 
uppgår siffran till 15 522 st där 94 procent har haft 
laboratoriebekräftad covid-19 enligt Folkhälsomyn-
dighetens databas.
 
Från föregående år har antalet öppet arbetslösa i 
kommunen minskat, från 168 till 135 och antalet i 
arbetsmarknadsprogram har ökat, från 156 till 172, 
enligt Regionfaktas uppgifter på nätet.

För kommunen medför placeringar av barn och unga 
samt skyddat boende och institutionsvård för vuxna 
med missbruk stora utmaningar då dessa ökat över 
tid samt är svåra att prognosticera och påverka.
SKR lyfter fram ett antal trender som kan komma 
att få stor betydelse för det kommunala uppdraget 
framöver;

•  ökat behov av livslångt lärande
•  användare som driver teknisk utveckling 
•  nya livsmönster som påverkar platsbundenhet 
•  hållbarhetsarbete som ger konkurrensfördelar
• välfärdsbrottslighet som slukar alltmer resurser
•  ökad polarisering och utsatthet
• utmaningar för det lokala handlingsutrymmet
 tillitens betydelse
• ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
• komplexa samhällsutmaningar som kräver nya    
 arbetssätt

I februari 2022 inledde Ryssland en militär inva-
sion i Ukraina och rapporter har därefter kommit 
om attacker i flera ukrainska städer. EU och USA, 

samt flera andra länder har infört sanktioner mot 
Ryssland och flera hundra tusen människor har flytt 
från Ukraina. Följderna av dessa strider, och flykting-
strömmar, är i nuläget oöverskådliga.

Risker

Befolkningsutvecklingen i kommunen är nedåtgå-
ende. Den totala befolkningen i kommunen om 
8 034 personer per november, vilket ligger till grund 
för skatteunderlaget, bestod av 3 888 kvinnor och 
4 146 män. 

Nedan illustreras de senaste fyra årens befolkningsut-
veckling.

 

Vid utgången av 2021 uppgick befolkningen i 
Älvsbyns kommun till 8 009 personer. Det är en 
minskning med 45 personer från årsskiftet 20/21. 
Förändringen består av negativa födelse- och flytt-
ningsnetton under året. Antalet födda i kommunen 
var 79 personer och antalet döda 103 personer, vilket 
ger ett födelsenetto på - 24 st. Totalt flyttade 362 
personer in till kommunen, medan 384 personer 
flyttade ut, alltså ett flyttningsnetto på - 22 st.

Mellan 1994 - 2020 har kommunens invånarantal 
minskat från 9 471 invånare till 8 009, en procen-
tuell minskning med 15,4 procent. Den negativa 
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Vid utgången av 2021 uppgick befolkningen i Älvsbyns kommun till 8 009 personer. Det är en 
minskning med 45 personer från årsskiftet 20/21. Förändringen består av negativa födelse- och 
flyttningsnetton under året. Antalet födda i kommunen var 79 personer och antalet döda 103 
personer, vilket ger ett födelsenetto på - 24 st. Totalt flyttade 362 personer in till kommunen, 
medan 384 personer flyttade ut, alltså ett flyttningsnetto på - 22 st. 

Mellan 1994 - 2020 har kommunens invånarantal minskat från 9 471 invånare till 8 009, en 
procentuell minskning med 15,4 procent. Den negativa befolkningsutvecklingen medför att 
intäkter från skatter och bidrag minskar. 

När andelen älvsbybor i yrkesverksam ålder minskar, ökar dessutom konkurrensen om 
arbetskraften. Risken är stor att delar av den arbetskraft som kommunen behöver i framtiden inte 
finns att tillgå och kompetensförsörjning är en utmaning. 

Kommunen samverkar med andra kommuner och ändrar i verksamheter efter behov. 
Kommunen har idag, i sin samverkan med Piteå kommun, bland annat räddningstjänst, 
överförmyndare och lönecenter. 

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar som 
kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som ingår i 
koncernen. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang kommunens helägda företag och 
dess dotterföretag. 

Högre skuldsättning medför större risk för ekonomisk känslighet. Dels minskar det ekonomiska 
handlingsutrymmet i och med att avskrivningarna blir högre och dels kan en ränteökning ge stora 
konsekvenser. 

Ränterisk kan definieras som risken att förändringar i ränteläget leder till ett sämre räntenetto. 
Ränterisken beror främst på kapital- och räntebindningsstruktur. Lån med kort kapitalbindning 
innebär att amortering kan ske löpande då likviditeten tillåter, medan det finns risk att lånet sägs 
upp av långivaren med kort varsel. 

Kassalikviditet är likvida medel satta i relation till kortfristiga skulder. En kassalikviditet som 
understiger 100 procent innebär att samtliga kortfristiga skulder inte kan betalas om de förfaller 
till betalning. Kassalikviditeten för kommunen 2021 uppgår till 97,3 procent. Den enskilt största 
kortfristiga skulden är semesterlöneskulden där hela skulden inte kommer att förfalla till betalning 
under året. 

Balanslikviditet är omsättningstillgångar satta i relation till kortfristiga skulder. Balanslikviditeten 
för kommunen 2021 uppgår till 152,7 procent. 
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Från föregående år har antalet öppet arbetslösa i kommunen minskat, från 168 till 135 och antalet 
i arbetsmarknadsprogram har ökat, från 156 till 172, enligt Regionfaktas uppgifter på nätet. 

För kommunen medför placeringar av barn och unga samt skyddat boende och institutionsvård 
för vuxna med missbruk stora utmaningar då dessa ökat över tid samt är svåra att prognosticera 
och påverka. 

SKR lyfter fram ett antal trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala 
uppdraget framöver; 

• ökat behov av livslångt lärande 
• användare som driver teknisk utveckling  
• nya livsmönster som påverkar platsbundenhet  
• hållbarhetsarbete som ger konkurrensfördelar 
• välfärdsbrottslighet som slukar alltmer resurser 
• ökad polarisering och utsatthet 
• utmaningar för det lokala handlingsutrymmet 
• tillitens betydelse 
• ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet  
• komplexa samhällsutmaningar som kräver nya arbetssätt 

 
I februari 2022 inledde Ryssland en militär invasion i Ukraina och rapporter har därefter kommit 
om attacker i flera ukrainska städer. EU och USA, samt flera andra länder har infört sanktioner 
mot Ryssland och flera hundra tusen människor har flytt från Ukraina. Följderna av dessa strider, 
och flyktingströmmar, är i nuläget oöverskådliga. 

Risker 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är nedåtgående. Den totala befolkningen i kommunen  
om 8 034 personer per november, vilket ligger till grund för skatteunderlaget, bestod av  
3 888 kvinnor och 4 146 män.  

Nedan illustreras de senaste fyra årens befolkningsutveckling. 
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Känslighetsanalys

För kommunen är det viktigt att medvetandegöra 
de risker som finns med olika förändringar som kan 
komma att inträffa, samt belysa hur dessa föränd-
ringar kan påverka kommunens ekonomi. En käns-
lighetsanalys har upprättats och redovisas i nedanstå-
ende tabell.

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtaganden år 2021 uppgår till 
407 mkr. Den knappa miljon som inte avser kommu-
nens helägda bolag utgörs av bostadsrättsföreningar 
och egna hem. För dessa ”externa” åtaganden bedöms 
risken för att ett åtagande ska behöva infrias som be-
tydligt större än för de kommunalägda bolagen.

Pensionsförpliktelse

Kommunen har förutom skuldsättningen i balans-
räkningen ett stort åtagande för pensioner, vilka 
redovisas som ansvarsförbindelse. Aktualitetsgraden 
för beräkningsunderlaget uppgår till 94 procent. Av-
sättningarna ökar i samband med att åtagandet ökar. 
Ansvarsförbindelsen däremot har i linje med förvänt-
ningarna minskat sedan år 2014.

Chefstjänstemän har en särskild försäkringslösning 
enligt politiskt beslut.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har 
kommunen som målsättning att årligen avsätta tre 
miljoner till detta.

befolkningsutvecklingen medför att intäkter från 
skatter och bidrag minskar.

När andelen älvsbybor i yrkesverksam ålder mins-
kar, ökar dessutom konkurrensen om arbetskraften. 
Risken är stor att delar av den arbetskraft som kom-
munen behöver i framtiden inte finns att tillgå och 
kompetensförsörjning är en utmaning.

Kommunen samverkar med andra kommuner och 
ändrar i verksamheter efter behov. Kommunen har 
idag, i sin samverkan med Piteå kommun, bland an-
nat räddningstjänst, överförmyndare och lönecenter.

För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska 
kommunen på det sätt och inom de ramar som kom-
munfullmäktige beslutar, samordna de finansiella 
frågorna för de enheter som ingår i koncernen. I 
kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang 
kommunens helägda företag och dess dotterföretag.

Högre skuldsättning medför större risk för eko-
nomisk känslighet. Dels minskar det ekonomiska 
handlingsutrymmet i och med att avskrivningarna 
blir högre och dels kan en ränteökning ge stora kon-
sekvenser.

Ränterisk kan definieras som risken att förändringar i 
ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränterisken 
beror främst på kapital- och räntebindningsstruktur. 
Lån med kort kapitalbindning innebär att amortering 
kan ske löpande då likviditeten tillåter, medan det 
finns risk att lånet sägs upp av långivaren med kort 
varsel.

Kassalikviditet är likvida medel satta i relation till 
kortfristiga skulder. En kassalikviditet som under-
stiger 100 procent innebär att samtliga kortfristiga 
skulder inte kan betalas om de förfaller till betalning. 
Kassalikviditeten för kommunen 2021 uppgår till 
97,3 procent. Den enskilt största kortfristiga skulden 
är semesterlöneskulden där hela skulden inte kom-
mer att förfalla till betalning under året.

Balanslikviditet är omsättningstillgångar satta i rela-
tion till kortfristiga skulder. Balanslikviditeten för 
kommunen 2021 uppgår till 152,7 procent.

Kommunkoncernens likvida medel har ökat med 
41,7 mkr till 182,3 mkr vid utgången av 2021.

Likvida medel, koncernkonto, mkr 2021 2020 2019

Älvsbyns kommun 140,6 131,1 108,4
Varav skuld till ÄKFAB -2,3 -1,6  -1,5 
Varav skuld till ÄFAB -26,7 -30,8 -31,2
Varav skuld till ÄEAB -3,2 -9,0  -23,7

Känslighetsanalys mkr

Ökad räntekostnad/ år vid 1 % höjning vid lån
på 100 mkr 1,0
Personalkostnadsförändring 1 % av dagens lönekostnad 4,5
1 årsarbetare 0,5
Förändrad utdebitering 1 kr      17,7
Förändring i elpris 10 öre/kWh beräknat
på dagens elförbrukning 0,7
Inflation 5 %, verksamhetens kostnader exkl lönekostnader 11

Pensionsförpliktelse, mkr 

Avsättning inklusive särskild löneskatt 29,5
Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 205,9

Summa pensionsförpliktelse 235,4
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde 
Likvida medel inklusive fastränta 35,1
Summa förvaltade pensionsmedel 35,1

Finansiering 
Återlånade medel 202,3
Konsolideringsgrad 14 %
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG
BETYDELSE
 
Verksamhetsåret har till stora delar präglats av på-
gående pandemis effekter och arbetet att hålla ned 
smittspridningen. Gymnasieskolan har tidvis under 
vårterminen bedrivits genom distansundervisning 
och där misstanke om smitta har förekommit inom 
kommunens särskilda boenden har dessa grupper 
vårdats skiljt från övriga.

Ett arbete med att utöka industriområdet, nära det 
befintliga, har påbörjats och beräknas vara klart un-
der 2022.

Arbetet med kommunens sim- och nya sporthall på-
går, inga avvikelser från planen har framkommit och 
projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV 
DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
 
Prognossäkerhet och budgetföljsamhet 

Kommunen upprättar två delårsbokslut per år samt 
ett årsbokslut som behandlas av kommunfullmäk-
tige. Mellan rapporterna rapporteras förändringar av 
ekonomi och verksamheter månadsvis till kommun-
styrelsen. Det är viktigt att prognoserna är realistiska 
så att kommunstyrelsen får tydlig information för att 
rätt beslut ska kunna fattas. Det som kan urskiljas är 
att särskilt driftprognoserna behöver bli bättre.

Denna analys avser budgetavvikelser mellan augusti 
och helåret.

Prognos på budgetavvikelsen för året avviker med
27 809 tkr. Varav centrala poster hade en prognos
för året med +400 tkr och hamnade på +10 288 tkr 
och driften hade en budgetavvikelse för året med 
- 18 050 tkr och hamnade på -129 tkr.

Avvikelse för centralt budgeterat/finans har varit svårt 
att prognosticera då det varit stora förändringar på 
skatteavräkningarna i slutet av året och det slutliga 
utfallet av lönerevisionen blev känt först i december. 
Prognoserna avseende skatteintäkter och statsbidrag 
har löpande uppdaterats i enlighet med SKR:s (Sveri-
ges kommuner och regioner) beräkningar. Utfallet av 
skatteintäkter och statsbidrag för 2021 var betydligt 

högre än budgeterat då rådande konjunktur visade 
sig starkare än beräknat.

Verksamhetens ramar avviker främst för särskilt bo-
ende och grundskolan. Särskilt boende avviker med 
5 740 tkr och grundskolan med 3 687 tkr. Sen av-
viker Hälso- och sjukvård med 2 101 tkr mellan 
prognos i augusti och slutligt utfall. Dessutom har 
flertalet verksamheter avvikelser på 1 000 tkr vardera. 
En generell förklararing till avvikelserna är pandemi-
relaterade intäkter som Covidersättningar, statsbidrag 
samt minskat resande. På särskilt boende har fler 
boenden högre betalningsutrymme, samt att avveck-
ling har gjorts med mindre kostnader än beräknat. 
Grundskolan har färre elever än budget vilket genere-
rar ett överskott.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret 
för kommunens verksamheter. Nämnder och styrelse, 
som utses av fullmäktige, ges i uppdrag att ansvara 
för verksamheterna genom reglementen, delegation 
eller andra beslut.

Grunduppdragen inom de olika verksamheterna 
regleras både i lagstiftning och av beslut som fattas i 
kommunen. För de kommunala bolagen finns ägardi-
rektiv som beslutas av fullmäktige.

Uppföljning och internkontroll är ett pågående ar-
bete under ständig utveckling. Lagstiftning, verksam-
het och arbetssätt förändras och utvecklas över tid 
vilket medför att även uppföljning och internkontroll 
påverkas över tid.

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
OCH EKONOMISK STÄLLNING

I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens 
ekonomi. God ekonomisk hushållning ska vägas i två 
perspektiv; ekonomi mot verksamheternas behov i 
nutid och i ett längre perspektiv.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamhe-
ten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med 
en hög produktivitet. Vidare ska givetvis fullmäktiges 
intentioner uppfyllas.

Budgetavvikelse, mkr Helår Augusti April

Från driftsredovisningen
Verksamhetens nettokostnader 0,2 -17,7 -18,1
- Varav centralt budgeterat/finans 10,3 0,4 -3,7
- Varav verksamhetens ramar 0 -18,1 -14,4
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För att uppnå god ekonomisk hushållning måste 
kommunens fastställda styrmodell konsekvent använ-
das och verksamheterna måste regelmässigt anpassa 
sig till ändrade förhållanden under året.
Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella 
målsättningar med bäring mot god ekonomisk hus-
hållning för 2021:

•  Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av    
 skatter och statsbidrag.

  (När beslut om budget för 2021 fattades gjordes  
 avsteg från målet och resultatet budgeterades till  
 1,8 % av skatter och statsbidrag).

Målet är uppfyllt då resultatet för 2021 uppgår till 
6,3 % av skatter och statsbidrag.

•  Investeringsbudgeten bör inte uppgå till mer än  
 2  % av skatter och statsbidrag.

Målet uppnås år 2021 då investeringsbudgeten vid 
årets ingång fastställdes till 10,2 mkr medan skatter 
och statsbidrag uppgick till 569,2 mkr.

•  Investeringar ska finansieras med egna medel.    
 Beslut fattas i särskild ordning vid avsteg från    
 självfinansieringsprincipen.

Målet bedöms uppnås då den upplåning som gjorts 
är direkt kopplad till beslut om till- och nybyggnad 
av sim-/sporthall där självfinansieringsprincipen har 
frångåtts.

• Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska    
 förstärkas från 2017 års nivå.

Målet uppnås då soliditeten inklusive pensionsåta-
ganden för 2021 uppgår till 16,4 %.

•  Oförändrad utdebitering (kommunalskatt).

Målet är uppnått då ingen förändring av kommunal-
skatten genomförts.

•  Årligen avsätta 3 mkr för att möta pensionsut-
 betalningar.

Målet är uppnått under 2021.

• Älvsbyns Kommunföretag AB ska genom
 döttrarna lämna utdelning.

Målet uppnås inte då ingen årlig utdelning från 
Älvsbyns Kommunföretag AB har lämnats, av den 
utdelning de erhållit från döttrarna.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Kommunen bedöms 2021 uppnå god ekonomisk 
hushållning, utifrån sin egen norm, i det finansiella 
perspektivet.

Kommunens verksamhetsmässiga målsättningar, med 
bäring mot god ekonomisk hushållning återfinns i 
strategiska planens styrkort. Uppföljning och analys 
av dessa mål återfinns som bilaga till Förvaltningsbe-
rättelsen.

Den sammantagna bedömningen är att kommunen 
under 2021 uppnått god ekonomisk hushållning 
även i det verksamhetsmässiga perspektivet.

Finansiellt resultat
Årets resultat - Bolagskoncern

Samtliga bolag i koncernen uppvisar för år 2021 
positiva årsresultat. 

Koncernen Älvsbyns kommun omfattar aktiebolag i 
vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande. I koncernredovisningen för 2021 ingår 
Älvsbyns Kommunföretag AB, Älvsbyns Fastigheter 
AB samt Älvsbyns Energi AB, vilka alla ägs till 
100 procent.

Årets resultat - Kommun

Kommunen uppvisar för 2021 ett positivt resultat 
om 37,0 mkr, till följd av centrala överskott samt po-
sitiva skatteavräkningar och statsbidrag, att jämföra 
med det budgeterade resultatet på 11,9 mkr.

Skatteintäkter och statsbidrag
 
Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens främsta 
inkomstkälla och svarar för 80 procent av samtliga 
intäkter år 2021. De totala intäkterna för skatter och 

Årets resultat (mkr) 2021 2020 2019 2018

Älvsbyns kommun 37,0 18,5 -22,6 0,0

Årets resultat (mkr) 2021 2020 2019 2018

Älvsbyns Kommunföretag AB 0,7 0,1 0,4 0,1
Älvsbyns Fastigheter AB 4,4 7,6 5,4 6,1
Älvsbyns Energi AB 0,0 0,0 0,0 0,0
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statsbidrag under året uppgick till 585 mkr vilket är 
en ökning med 22 mkr i jämförelse med föregående 
år.

Utfallet av skatteintäkter och statsbidrag för 2021 var 
betydligt högre än budgeterat då rådande konjunktur 
visade sig starkare än beräknat.
 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag

För att i framtiden kunna producera service på 
nuvarande nivå samt skapa handlingsutrymme för 
att utveckla de kommunala verksamheterna är en av 
kommunens målsättningar för god ekonomis hus-
hållning att resultatet över tid ska uppgå till 2 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skattein-
täkter och generella statsbidrag den löpande driften 
tar i anspråk. För att långsiktigt nå resultatmålet på 
två procent bör nettokostnadernas andel understiga 
98 procent och vara så låg som möjligt. För att lång-
siktigt ha en ekonomi i balans måste verksamhetens 
nettokostnader anpassas till skatteintäkterna och 
statsbidragen, med hänsyn till finansnettot.

För 2021 ligger kommunens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag på 94 procent 
av nettokostnaderna.
 

Finansnetto

Finansnetto är finansiella kostnader och intäkter samt 
eventuella räntor på pensionsavsättningen. Ett nega-
tivt finansnetto har en undanträngningseffekt när det 
gäller medel som går att tillföra verksamheterna. Om-
vänt innebär ett positivt finansnetto att medel kan 
tillföras verksamheterna.

För Älvsbyns kommun uppgår de finansiella kost-
naderna år 2021 till 1,1 mkr vilket är en minskning 
med 0,9 mkr jämfört med föregående år. Årets finan-
siella intäkter uppgår till 0,8 mkr vilket är en minsk-
ning med 0,2 tkr jämfört med år 2020.

Älvsbyns Kommuns bolag uppvisar en olikartad 
finansnettoutveckling under 2021. Bolagen redovisar 
följande finansnetto:

• Älvsbyns Kommunföretag AB redovisar ett posi- 
 tivt finansnetto på 0,8 mkr.

• Älvsbyns Fastigheter AB redovisar ett negativt    
 finansnetto på 1,0 mkr.

•  Älvsbyns Energi AB redovisar ett negativt finans- 
 netto på 3,6 mkr.

 
 
Självfinansiering

Kommunen har i linje med sin finansiella målsätt-
ning självfinansierat sina investeringar via rörelseka-
pitalet. Beslut om upplåning i samband med om-/ 
tillbyggnad av ny sim- och sporthall finns och under 
2021 har upplåning hos Kommuninvest ekonomiska 
förening skett om 65 mkr. Kommunens självfinansie-
ringsgrad ligger på 65 procent för 2021.

 
BALANSKRAVSRESULTAT

Resultatutjämningsreserv (RUR)

En grundläggande förutsättning för att uppnå balans-
kravet samt att nå god ekonomisk hushållning är att 
intäkterna är större än kostnaderna.

Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster 
som uppkommit vid försäljning av anläggningstill-
gångar avräknats. Under 2021 har anläggningstill-
gångar sålts med ett mindre värde.

Kommunens justerade resultat för året uppgår till 
37,0 mkr. Kommunallagen ger möjlighet att reser-

% 2021 2020 2019 2018

Årets resultat i förhållande till  6,3 3,3 -4,1 0,0
skatteintäkter och statsbidrag

Balanskravsutredning 2021 2020 2019 2018   
Årets resultat enligt resultaträkningen 37,0 18,5 -22,6 0,0
- Samtliga realisationsvinster 0,0 -1,6 -1,0 -0,4
+ Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Realisationsförl. enl. undantagsmöjlighet 0,0 0,2 0,1 0,0

+/- Orealiserade vinster och förluster  0,0 0,0 0,0 0,0
i värdepapper 

+/- återföring av orealiserade vinster 0,0 0,0 0,0 0,0
och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 37,0 17,1 -23,5 -0,4
- Reservering av medel till -31,4 -13,5 0,0 0,0
resultatutjämningsreserv

+ Användning av medel från 0,0 0,0 23,5 0,4
resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 5,6 3,6 0,0 0,0
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procentenheter jämfört med 2020. Sjukfrånvaron har 
minskat inom samtliga kvartal under 2021 jämfört 
med 2020. Sjukfrånvaron har minskat för både män 
och kvinnor och majoriteten av sjukfrånvaro under 
2021 är korttidsfrånvaro (upp till tre veckor).

Det har inte gjorts någon uppföljning av rehabilite-
ringskostnader, insatser och sjukfrånvaro under 2021. 
Detta med anledning av covid-19 och att tid och 
resurser har varit tvungna att prioriteras på annat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under hösten 2021 har HR tillsammans med Försäk-
ringskassan arbetat med att ta fram en förlängning av 
den överenskommelse som tidigare tecknats. Den nya 
överenskommelsen gäller i tre år från 2022-01-01. 
Överenskommelsen skrevs under i januari 2022.

Ingen utbildningsinsats inom systematiskt arbetsmil-
jöarbete för chefer har anordnats under 2021.

Kompetensförsörjning

Under 2021 påbörjades revidering av kompetensför-
sörjningsplanen som presenterar kunskap och sta-
tistik som är av relevans för Älvsbyns kommun som 
arbetsgivare inom området kompetensförsörjning. 
Den kommer att vara klar under våren 2022 och 
sträcka sig fram till och med 2024.

 
Attraktiv arbetsgivare

Riktlinjer har tagits fram för möjlighet att kunna 
arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Genom 
erbjudandet om distansarbete vill kommunen förenk-
la för anställda som bor utanför kommunen och göra 
kommunen attraktivare som arbetsgivare.

Semesterväxling och löneväxling

Som ett steg i att vara en attraktiv arbetsgivare er-
bjuds medarbetare som uppfyller kraven möjlighet 
att semesterväxla.

Arbetstagaren ansöker till sin närmaste chef om att 
byta bort sitt semesterdagstillägg mot fem eller sex 
extra semesterdagar beroende på arbetstagarens ålder. 
Totalt sökte cirka 90 anställda om semesterväxling 
under 2021.

vera delar av ett positivt resultat i en resultatutjäm-
ningsreserv (RUR). Utifrån balanskravsutredningen 
finns utrymme för avsättning till resultatutjämnings-
reserven (RUR).

Sammantaget har kommunen efter 2021 års avsätt-
ning 51,8 mkr i resultatutjämningsreserven om kom-
munen väljer att reservera till RUR fullt ut.

 
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
 
2021-12-31 hade Älvsbyns kommun 731 tillsvidare-
anställda medarbetare. Av dessa är 627 kvinnor och 
104 män. Det största verksamhetsområdet är social-
tjänsten med totalt 365 tillsvidareanställningar.

Utöver alla tillsvidareanställda finns ett antal månads- 
och timanställda vikarier för kortare och längre vika-
riat. Medelåldern bland Älvsbyns kommuns anställda 
är 46,2 år, den högsta medelåldern är inom skolans 
verksamhetsområde med 48,6 år.

Personalomsättning

Totalt har 39 personer gått i pension under året, varav 
tre är män. Inom skolans verksamheter gick totalt 14 
personer i pension, i socialtjänsten 16 personer och 
inom övriga verksamheter 9 personer. De flesta som 
gick i pension valde att gå vid 63 och 65 år.

Redovisning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för Älvsbyns kommun 
för 2021 var 7,16 procent, en minskning med 0,67 

  Koncern Kommun Kommun 
  2021 2021 2020  
Total sjukfrånvaro  5,84 7,16 7,83
i procent av de
anställdas sammanlagda
ord. arbetstid

Andel av sjukfrånvaron  Uppgift saknas 60 62
som avser frånvaro under
en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer

Sjukfrånv. för kvinnor i %  6,37 7,62 8,26
Sjukfrånvaron för män i %  3,69 4,49 5,13 
Sjukfrånvaron i åldrarna  1,93 3,89 3,88
29 år eller yngre i %

Sjukfrånvaron i åldrarna   5,01 5,89 5,93
30 - 49 år i %

Sjukfrånvaron i åldrarna   7,46 8,63 7,41
50 år eller äldre i %
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Avslutningssamtal

En av de åtgärder som föreslogs i kompetensförsörj-
ningsplanen 2020 - 2021 var att införa så kallade 
”avslutningssamtal” på rutin när medarbetare slutar. 
Från och med januari 2021 ska cheferna ha avslut-
ningssamtal med medarbetare som väljer att avsluta 
sin anställning hos kommunen. Under 2021 har det 
slutat 89 personer och det har kommit in 24 avslut-
ningssamtal.

Marknadsföring

Under 2021 har Älvsbyns kommun deltagit på olika 
rekryteringsmässor tillsammans med Boden, Kalix, 
Piteå och Luleå. På grund av pandemin har mässorna 
varit digitala vilket har inneburit att studenter kunnat 
besöka olika arbetsgivare på internet via en gemen-
sam plattform.

På Framtidsmässan i november så erbjöds studen-
ter att vinna ett jobb under tre veckor. Studenterna 
uppmuntrades att komma in med förslag på arbets-
områden inom kommunen som de såg att de kunde 
tillföra något till. Tre förslag inkom men inget match-
ade de uppsatta kriterierna.

Under året har Älvsbyns kommun blivit mer aktiv på 
sociala medier, så som Facebook och Linkedin, med 
annonseringar och berättelser från det dagliga arbetet.

Arbetsrätt

Lokala parter har beslutat att tillsammans ta fram ett 
nytt lokalt samverkansavtal, vilket skulle göras under 
2021. Arbetet har försenats och parterna fortsätter 
med arbetet under 2022.

Jämställdhetsintegrering

Ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering är 
framtagen och gäller för åren 2021–2022. Under 
2021 har utbildnings- och informationsinsatser 
genomförts för kommunstyrelse och ledningsgrupp. 
Arbetet fortsätter under 2022.

Lönebildning

Löneöversyn har genomförts med alla fackliga or-
ganisationer och ny lön har utbetalats enligt avtal. 
De centrala avtalsförhandlingarna för nytt lönekol-
lektivavtal drog ut på tiden vilket fick konsekvensen 
att löneöversynen flyttades fram för fackförbunden 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Ny lön 
kunde dock betalas ut i november.

Totalt i Älvsbyns kommun blev utfallet av löneöver-
synen 2021 2,68 procent.

En lönekartläggning håller på att utarbetas i enlig-
het med Diskrimineringslagen. Lönekartläggningen 
kommer att presenteras för facken vid samverkan.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
 
År 2021 visade på ett starkt resultat. Mycket tack 
vare ökade skatteintäkter och statsbidrag kopplat till 
pandemin och att verksamheternas ramar bara gjorde 
ett litet underskott. 

Kommunen har minskat i befolkning under flera 
år och trenden ser ut att fortsätta. Det innebär att 
verksamheterna behöver fortsätta sitt långsiktiga 
arbete med att leverera välfärd till bra kvalitet på ett 
kostnadseffektivt sätt. I det arbetet är verksamhetens 
chefer och medarbetare viktiga. 

Men det finns också möjligheter kopplat till de stora 
industrietableringarna i norra Sverige som innebär 
behov av inflyttning. Älvsbyns läge i Luleåregionen 
(Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn) ger goda 
förutsättningar för inflyttning. Kommunen behöver 
förbereda för nya bostäder. Etableringarna kommer 
även innebära att konkurrensen om medarbetare 
ökar. Kompetensförsörjning är redan högt på agen-
dan och kommer så fortsätta många år framöver.

Osäkerheten i omvärlden medför ökade priser för 
bland annat drivmedel och livsmedel. Det innebär 
också ett behov att stärka kommunens beredskap och 
roll i totalförsvaret. 
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FINANSIELLA RAPPORTER

  Koncern Koncern Kommun Kommun Kommun
      budget-
      avvikelse
Resultaträkning (tkr) Not 2021 2020 2021 2020 2021

Verksamhetens intäkter 3 236 866 218 494 150 803 138 295 41 311
Verksamhetens kostnader 4 -730 278 -718 558 -675 932 -660 223 -32 107
Avskrivningar 5 -40 811 -37 281 -22 035 -21 362 955
Verksamhetens nettokostnader  -534 223 -537 345 -547 164 -543 290 10 159

Skatteintäkter 6 387 869 369 496 387 869 369 496 13 506
Generella statsbidrag och utjämning 7 196 647 193 285 196 647 193 285 1 808
Verksamhetens resultat  50 293 25 436 37 352 19 491 25 473

Finansiella intäkter 8  477 503 782 993 73
Finansiella kostnader 9 -5 225 -6 116 -1 098 -1 961 1 172

Resultat efter finansiella poster  45 545 19 823 37 036 18 524 26 718

Årets resultat  45 545 19 823 37 036 18 524 26 718
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  Koncern Koncern Kommun Kommun
Balansräkning (tkr) Not 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar     
- Fastigheter och anläggningar     
- Mark, byggnader och tekn anläggningar 10 690 680 641 703 278 582 234 366
- Maskiner och inventarier 11 22 210 23 504 15 723 17 245
Finansiella anläggningstillgångar         12    
- Värdepapper och andelar  6 010 6 010 8 920 8 920
- Långfristiga fordringar  4 547 3 594 15 544 16 500
Summa Anläggningstillgångar  723 447 674 811 318 769 277 031

Omsättningstillgångar     
- Förråd med mera        13 16 224 10 793 7 461 4 848
- Kortfristiga fordringar        14 61 905 49 194 48 905 38 447
- Kassa och bank        15 182 300 140 618 182 300 140 618
Summa omsättningstillgångar  260 429 200 605 238 666 183 914

SUMMA TILLGÅNGAR  983 876 875 416 557 435 460 945
     
EGET KAPITAL 16           
Årets resultat  45 545 19 823 37 036 18 524
Direktbokning mot eget kapital  - -1 - -
Övrigt eget kapital  322 912 303 089 259 930 241 406
Summa eget kapital  368 457 322 911 296 966 259 930
     

AVSÄTTNINGAR            
Avsättningar för pensioner och löneskatt 17 29 475 25 984 29 475 25 984
Avsättningar för uppskjuten skatt 18      7 200 6 043 - -
Övriga avsättningar 18        2 891 745 - -
Summa avsättningar  39 566 32 772 29 475 25 984
     
SKULDER     
Långfristiga skulder        19     432 792 372 392 76 794 12 750
Kortfristiga skulder        20     143 061 147 341 154 200 162 281
Summa skulder  575 853 519 733 230 994 175 031
     
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   983 876 875 416 557 435 460 945
     
ANSVARSFÖRBINDELSER     
Pensionsförpliktelser         21       205 895 215 384 205 895 215 384
Borgens- och ansvarsförbindelser        22       906 819 407 470 366 848
Förvaltade fonder  619 618 619 618
Fastighetsinteckningar  181  - -

Summa ansvarsförbindelser  207 601 216 821 613 984 582 850
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 Koncern Koncern Kommun Kommun
Kassaflödesanalys (tkr) 2021 2020 2021 2020

Löpande verksamhet    
Årets resultat 45 545       19 823 37 036 18 524
Övriga ej likviditetspåverkande poster  47 693 35 101 26 871 20 124
Ökning/minskning av varulager med mera -2 818 41 - -

Ökning(-)/minskning kortfristiga fordringar(+) -12 711 -7 823 -10 458 -3 292

Ökning(-)/minskning(+) exploatering  -2 613  -2 613 382
Ökning(+)/minskning kortfristiga skulder(-) -4 280 16 073 -8 080 -4 205
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 816 63 215 42 756 31 533

Investeringsverksamhet    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -89 952 -90 210 -66 146 -26 313
Försäljning av fastigheter och inventarier  211 2 027 72 2 023
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 2 300 0 2 300
Förändring av finansiella tillgångar 48 - 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 693 -85 883 -66 074 -21 990

Finansieringsverksamhet    
Amortering av skuld  -14 227 -30 820 -956 -1 275
Ökning långfristiga forfringar    - -  -
Minskning av långfristiga fordringar  956 1 631 956 1 275
Upptagna lån  73 950 61 400 65 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 679 32 211 65 000 0

Årets kassaflöde/förändring likvida medel 41 682 9 543 41 682 9 543

Likvida medel vid årets början 140 618 131 075 140 618 131 075
Likvida medel vid årets slut 182 300 140 618 182 300 140 618
Förändring av likvida medel -41 682 -9 543 -41 682 -9 543
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Budgetavvikelsen avseende verksamhetens ramar 
totalt visar på ett överskott. Den största obalansen 
återfinns inom Stöd till individ och familj men även 
ramarna för Politik samt Hälso- och sjukvård uppvi-

sar negativa budgetavvikelser. Analys av utfallen för 
samtliga budgetramar återfinns i respektive verksam-
hetsberättelse.

Driftredovisning (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 2021 Utfall 2020 
 
Politik 4 312 3 985 -327 3 951
Revison 901 939 38 800
Överförmyndare 1 092 1 156 64 1 091
Kommunövergripande 29 508 29 905 397 29 931
Löner och pensioner 0 0 0 0
Kost och lokalvård 16 893 16 811 -82 16 197
Näringsliv 2 835 5 196 2 361 4 650
Miljö och bygg 3 096 4 371 1 275 3 906
Räddningstjänst 9 165 9 203 38 8 788
Fritid och kultur 10 088 11 462 1 374 10 668
Förskola 37 177 36 321 -856 34 250
Grundskola 85 919 90 006 4 087 86 813
Gymnasieskola 46 235 45 888 -347 46 111
Komvux och integration 7 930 7 809 -121 7 570
Stöd till individ och familj 49 546 32 933 -16 613 44 664
Särskilt boende 57 420 64 286 6 866 64 523
Hemtjänst 42 874 43 503 629 41 207
Hälso- och sjukvård 25 753 23 754 -1 999 23 794
Omsorg om funktionshindrade 31 336 32 518 1 182 30 204
Personlig assistans 14 179 16 560 2 381 14 995
Fastigheter, parker och fritidsanläggningar 49 358 49 043 -315 48 388
Gator 13 634 13 473 -161 13 355

Verksamhetens ramar 539 251 539 122 -129 535 856

Centralt budgeterat 1 922 3 181 1 259 2 412
Finansiering 5 991 15 020 9 029 5 023

Verksamhetens nettokostnader 547 164 557 323 10 159 543 290

Budgetavvikelse
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Investeringsredovisning

Under 2021 uppgår upparbetade utgifter till
66 146 tkr vilket för kommunen är ett högt belopp. 
Merparten av utgifterna, 56 044 tkr, är kopplade till 
om- och tillbyggnad av sim- och sporthall.

Under året har investeringar utan budget genomförts 
för en fastighet samt en skoter till gymnasiet och 

NIU, där ett leasingavtal inte kunde genomföras. 
Investeringen Digitalt låssystem, har sin beviljade 
budget 2022 men projektet påbörjades 2021 och 
kommer att färdigställas under 2022.

Cirkeldiagrammen nedan visar fördelningen av inves-
teringsmedel för 2021 per nyttjandeverksamhet;

 27(39) 
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Under året har investeringar utan budget genomförts för en fastighet samt en skoter till 
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 Projekttid Redovisning år 2021 Hela projektet

 Startår Planerat Årsbudget Redovisat Tot Tot  Återstår Prognos Prognos
  färdigt  i år budget redov tot budg tot kost budgetavv

Skoter 2021 Avslutad 0 107 0 107 -107  -107
Serverrum/nodrum/nätverk 2020 Avslutad 320 335 500 515 -15  -15
Huvdiskmaskin Pärlans fsk 2021 Avslutad 58 53 58 53 5  5
Energibesparingsåtgärder Parksk.  2021 Avslutad 150 126 150 126 24  24
Elinstallationer Älvåkra 2020 Avslutad 78 78 200 200 0  0
Toaletter Älvåkraskolan 2020 Avslutad 122 124 150 152 -2  -2
Fjärrundervisning VUX 2020 Avslutad 203 0 357 154 203  203
Möbler Älvåkraskolan 2021 Avslutad 50 50 50 50 0  0
Installation/inköp lås Ugglan SÄB 2016 Avslutad 7 0 550 543 7  7
Älvsbyn 25:65  2021 Avslutad 0 162 0 162 -162  -162
Älvsbyverken 2019 Avslutad 81 64 100 83 17  17
Uh asfalt parkering 20 2020 Avslutad 91 110 300 319 -19  -19
Markarbete uh asfalt 2021 2021 Avslutad 300 270 300 270 30  30
Brandskyddsåtgärd Ugglan 2020 Avslutad -308 0 1 100 1 408 -308  -308
Brandskyddsåtgärd Nyberga 2020 Avslutad -337 132 1 350 1 819 -469  -469
Hyresgästramp vht lokaler 2020 Avslutad 90 88 500 498 2  2
Snökanoner 2020 Avslutad 214 363 300 449 -149  -149
Utemiljö Västermalm fsk 2020 Avslutad 58 58 300 300 0  0
Lekutrustning 2020 Avslutad 179 153 200 174 26  26
Skatepark  2021 Avslutad 500 470 500 470 30  30
Pendlarparkering 2021 Avslutad 428 447 428 447 -19  -19
Styr o uppkoppl av mindre 2021 Avslutad 450 454 450 454 -4  -4
Energibesparingsåtgärd Forum 2021 Avslutad 150 124 150 124 26  26
Hyresgästanpassning 2021 2021 Avslutad 600 738 600 738 -138  -138
Stationsgatan 2021 Avslutad 500 387 500 387 113  113
Bäckängen 2021 Avslutad 750 729 750 729 21  21
Invent gemensam utr Ugglan 2018 202312 73 41 200 168 32 200 0
Invent gemensam utr Ugglan 2020 202312 100 0 100 0 100 100 0
Vht system miljö o bygg 2020 202212 600 0 600 0 600 600 0
Köksmaskin Fluxen 2018 202212 82 0 185 104 81 185 0
Värmebox komb kyla 2018 202212 365 333 500 478 22 500 0
Utemiljö Parkskolan 2019 202212 30 -2 1 000 968 32 1 000 0 
Åtg fr skyddsombud Parkskolan 2019 202212 195 0 517 322 195 517 0
Serverrum, nodrum DCBD 2021 202212 500 323 500 323 177 500 0
Fiberutbyggnad 2021 202212 1 200 467 1 200 467 733 1 200 0
Köksmaskiner Fluxen 2019 2019 202212 174 54 185 65 120 185 0
Värmebox komb kyla 20 2020 202212 500 0 500 0 500 500 0
Arbetsmiljö fsk kök 2020 202212 49 0 100 51 49 100 0
Digitalisering grundskola 2020 202212 700 655 700 655 45 700 0
Verksamhetssystem skolan 2021 202212 700 0 700 0 700 700 0
1:1 datorer skolan 2021 202212 700 0 700 0 700 700 0
Elevmöbler gymnasiet 2021 202212 60 40 60 40 20 60 0
Digitalt trygghetslarm 2021 202212 1 700 857 1 700 857 843 1 700 0 
Digitalt låssystem 2022 202212 0 1 160 0 1 160 -1 160 -1 160 -160
Fas 1, byggherrekostn. simhall 2019 202212 169 858 56 044 176 000 61 186 114 814 176 000 0
Sättning vid marken Forum 2021 202212 600 245 600 245 355 365 235
Carports hemtjänsten 2019 202209 271 45 900 674 226 900 0
Ställverk Ugglan 2019 202209 179 31 400 253 147 600 -200
Korsträsk fsk staket mark lek 2021 202209 218 6 218 6 212 218 0
Skyltar vägkorsning 94/Nygr 2021 202206 67 0 67 0 67 67 0
Korsträsk fsk möbler inredn 2021 202204 177 145 177 145 32 177 0 
Byte biblioteksdatasystem 2021 202204 250 81 250 81 169 250 0

Summa   184 409 66 146 197 902 78 979 118 923 186 864 -1 013

Investerings-
redovisning (tkr)

Tabellen nedan redovisar alla kommunens aktuella investeringar per objekt.
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Tabellen nedan visar kommunens investeringar redovisade per område där investeringen nyttjas.

 29(39) 

Tabellen nedan visar kommunens investeringar redovisade per område där investeringen nyttjas 

 
Kommunens största pågående projekt, renovering av kommunens sim- och sporthall, beräknas vara 
klart i november 2022. Kommunens fastighetsbolag håller i projektet och har inte aviserat någon 
avvikelse i sin prognos.

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Slutredovisade projekt
Årets 
budget

Årets 
utfall Avvikelse

Total 
budget Ack. UtfallAvvikelse

Utbildning
Förskola/skola 1 191 1 060 131 1 737 1 604 133

Äldreomsorg
Äldreomsorg -383 436 -819 3 255 4 075 -820

Social omsorg
Omsorgen om funktionshindrade 0 0 0 0 0 0
Pers ass 0 0 0 0 0 0

Stöd till familj och individ
STIF 0 0 0 0 0 0

IT 320 335 -15 500 515 -15
Miljö & Bygg 0 0 0 0 0 0
Fritid och Kultur 0 0 0 0 0 0
Offentliga byggnader 337 332 5 411 406 5
Kost och Lokalvård 58 53 5 58 53 5
Fritidsanläggningar 702 885 -183 1 126 1 310 -184
Parker 679 623 56 700 644 56
Gator 1 769 1 674 95 1 978 1 882 96
Fastighetsköp 0 162 -162 0 162 -162
Hyresgästanpassning 63 63 0 79 79 0
Summa slutredovisade investeringar 4 736 5 623 -887 9 844 10 730 -886

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Pågående investeringar
Årets 
budget

Årets 
utfall

Prognos 
Avvikelse

Total 
budget Ack. UtfallKvarstår

Utbildning
Förskola/skola 2 719 803 0 4 012 2 096 1 916

Äldreomsorg
Äldreomsorg 2 382 2 174 -360 3 360 3 152 208

Social omsorg
Omsorgen om funktionshindrade 0 0 0 0 0 0
Pers ass 0 0 0 0 0 0

Stöd till familj och individ
STIF 0 0 0 0 0 0

IT 1 700 790 0 1 700 790 910
Miljö & Bygg 600 0 0 600 0 600

Fritid och Kultur 250 81 0 250 81 169
Offentliga byggnader 600 245 234 600 245 355
Kost och Lokalvård 1 161 386 0 1 470 698 772
Fritidsanläggningar 169 858 56 044 0 176 000 61 186 114 814
Parker 0 0 0 0 0 0
Gator 67 0 0 67 0 67
Fastighetsköp 0 0 0 0 0 0
Hyresgästanpassningar 0 0 0 0 0 0
Summa pågående investeringar 179 337 60 523 -126 188 059 68 248 119 811
Summa investeringar 184 072 66 146 -1 013 197 902 78 979 118 923

Total utgiftVarav: årets investeringar

Total utgiftVarav: årets investeringar

Kommunens största pågående projekt, renovering av 
kommunens sim- och sporthall, beräknas vara klart i 
november 2022. Kommunens fastighetsbolag håller 

i projektet och har inte aviserat någon avvikelse i sin 
prognos.
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Tabellen nedan visar kommunens investeringar redovisade per område där investeringen nyttjas 

 
Kommunens största pågående projekt, renovering av kommunens sim- och sporthall, beräknas vara 
klart i november 2022. Kommunens fastighetsbolag håller i projektet och har inte aviserat någon 
avvikelse i sin prognos.

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Slutredovisade projekt
Årets 
budget

Årets 
utfall Avvikelse

Total 
budget Ack. UtfallAvvikelse

Utbildning
Förskola/skola 1 191 1 060 131 1 737 1 604 133

Äldreomsorg
Äldreomsorg -383 436 -819 3 255 4 075 -820

Social omsorg
Omsorgen om funktionshindrade 0 0 0 0 0 0
Pers ass 0 0 0 0 0 0

Stöd till familj och individ
STIF 0 0 0 0 0 0

IT 320 335 -15 500 515 -15
Miljö & Bygg 0 0 0 0 0 0
Fritid och Kultur 0 0 0 0 0 0
Offentliga byggnader 337 332 5 411 406 5
Kost och Lokalvård 58 53 5 58 53 5
Fritidsanläggningar 702 885 -183 1 126 1 310 -184
Parker 679 623 56 700 644 56
Gator 1 769 1 674 95 1 978 1 882 96
Fastighetsköp 0 162 -162 0 162 -162
Hyresgästanpassning 63 63 0 79 79 0
Summa slutredovisade investeringar 4 736 5 623 -887 9 844 10 730 -886

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Pågående investeringar
Årets 
budget

Årets 
utfall

Prognos 
Avvikelse

Total 
budget Ack. UtfallKvarstår

Utbildning
Förskola/skola 2 719 803 0 4 012 2 096 1 916

Äldreomsorg
Äldreomsorg 2 382 2 174 -360 3 360 3 152 208

Social omsorg
Omsorgen om funktionshindrade 0 0 0 0 0 0
Pers ass 0 0 0 0 0 0

Stöd till familj och individ
STIF 0 0 0 0 0 0

IT 1 700 790 0 1 700 790 910
Miljö & Bygg 600 0 0 600 0 600

Fritid och Kultur 250 81 0 250 81 169
Offentliga byggnader 600 245 234 600 245 355
Kost och Lokalvård 1 161 386 0 1 470 698 772
Fritidsanläggningar 169 858 56 044 0 176 000 61 186 114 814
Parker 0 0 0 0 0 0
Gator 67 0 0 67 0 67
Fastighetsköp 0 0 0 0 0 0
Hyresgästanpassningar 0 0 0 0 0 0
Summa pågående investeringar 179 337 60 523 -126 188 059 68 248 119 811
Summa investeringar 184 072 66 146 -1 013 197 902 78 979 118 923

Total utgiftVarav: årets investeringar

Total utgiftVarav: årets investeringar

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Från och med 
januari 2019 råder en ny lag (LKBR 2018:597) som 
kommunen anpassat sig efter. Därutöver lämnar Rå-
det för Kommunal Redovisning (RKR) anvisningar 
och rekommendationer.

I den löpande redovisningen och vid upprättande av 
årsredovisningen följs ett antal övergripande redovis-
ningsprinciper som leder till att en återhållsam bild 
av kommunens ekonomi redovisas;

• Fortlevnadsprincipen
Kommunernas existens är garanterad i regeringsfor-
men. Redovisningen bör därför utgå från att verk-
samheten ska fortsätta i all oändlighet. Detta leder 
bland annat till att incitament att redovisa förmögen-
hetsvärden är små och balansräkningen får en mer 
resultatutredande roll.

• Försiktighetsprincipen
Försiktighet ska råda vid värderingar så att kommu-
nen inte riskerar att visa en bättre ekonomisk ställ-
ning än vad som gäller i verkligheten. Tillgångarna 
ska värderas lågt och skulder ska värderas högt. Icke 
realiserade intäkter redovisas inte.

• Principen om öppenhet
Eventuella förändringar av redovisningsprinciper 
måste redovisas öppet liksom annan information 
som behövs för att ge en korrekt bild av kommunens 
verksamhet, resultat och ställning.

Tillämpning av redovisningsprinciper

Kommunen följer den kommunala redovisningsla-
gen och i allt väsentligt de rekommendationer som 
lämnas av RKR.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångarna uppta-
gits till anskaffningsvärde (utgifter minus eventuella 

investeringsbidrag) med avdrag för planenliga av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskriv-
ningstiderna har fastställts med utgångspunkt från 
RKR:s idéskrift om avskrivningar.

Som anläggningstillgång definieras en investering 
med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
exklusive moms (47 600 kr år 2021) och med nytt-
jandetid överstigande tre år. Datorer och surfplattor 
klassificeras som driftskostnader.

Avskrivning sker enligt rak nominell metod och 
påbörjas månaden efter att anläggningen tas i bruk. 
Mark, konst och pågående nyanläggningar avskrivs 
inte.

Anpassning planeras av kommunens redovisning så 
att denna följer RKR:s rekommendation 4, materiella 
anläggningstillgångar.

Pensionsskuld

Kommunens pensionsförpliktelser ingår i posterna 
avsättning för pensioner och löneskatt, kortfristiga 
skulder och ansvarsförbindelse. Som avsättning 
redovisas förmånsbestämda pensionsförmåner som 
intjänats från och med 1998 samt garanti- och 
visstidspensioner. Premier för avgiftsbestämda pen-
sioner från och med 1998 utbetalas årligen till extern 
pensionsförvaltare för individuell placering.

Den individuella delen betalas ut året efter intjänan-
deåret och redovisas som kortfristig skuld. Under 
ansvarsförbindelsen redovisas de pensionsförmåner 
som intjänats före 1998. Beräkning av det samlade 
åtagandet görs av Kommunernas Pensionsanstalt, 
KPA med undantag av OPF-KL.

Skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats enligt rekom-
mendation 2 från RKR. I redovisningen för 2021 
har den definitiva slutavräkningen för 2020 bokförts 
samt en preliminär avräkning för 2021.
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Leasing

Kommunens leasingavtal är av mindre omfattning, 
kostnaden understiger ett prisbasbelopp per leasat 
objekt och år. Därför påverkas inte kommunens 
resultat och ställning och därmed betraktas allt som 
operationell leasing. Kommunens leasingavtal redovi-
sas efter sista noten till räkenskapssammandragen.

Övriga principer

• Leverantörsfakturor med större belopp inkomna 
efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastat årets redovisning.

• Utställda fakturor efter årsskiftet har fordrings-
bokförts och tillgodogjorts årets redovisning.

• Årets förändring av semesterlöneskulden och 
okompenserad övertid redovisas under verksam-
hetens kostnader i resultaträkningen. Den totala 
skulden av dessa redovisas som upplupen kostnad 
i balansräkningen.

• Kapitalkostnaderna belastar resultatenheterna
 genom interndebitering med en internränta på 

1,25 procent.

• Kostnads- och intäktsräntor som kan hänföras till 
redovisningsåret har bokförts som skuld respektive 
fordran och påverkar årets resultat.

Avvikande redovisningsprinciper

Hyres-/leasingavtal redovisas inte enligt RKR:s re-
kommendation R5 med anledning av att anpassning 
till ny lag och rekommendation har varit omfattande 
och denna del inte hunnits med. Kommunens arbete 
med att redovisa noter enligt RKR’s idéskrift pågår 
men är inte genomfört till fullo. 

Sammanställd redovisning

Koncernen Älvsbyns kommun omfattar aktiebolag i 
vilka kommunen har ett bestämmande eller väsent-
ligt inflytande. I koncernredovisningen för året ingår 
Älvsbyns Kommunföretag AB, Älvsbyns Fastigheter 
AB samt Älvsbyns Energi AB vilka ägs till 100 pro-
cent.

Den sammanställda redovisningen utgår från RKR:s 
rekommendation 16. Redovisningen har upprättats 

enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolide-
ring. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det 
förvärvade bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten, 
i redovisningen ingår endast kapital som intjänats 
efter förvärvet. Med proportionell konsolidering me-
nas att i redovisningen ingår endast en så stor del av 
företagets resultat och balansräkning som svarar mot 
kommunens ägarandel.
Obeskattade reserver har upplösts mot eget kapital 
och avsättning för skatter. Interna mellanhavanden 
inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlig-
hetsprincipen har tillämpats. Vid avvikelser i redovis-
ningsprinciper mellan kommun och kommunala bo-
lag är kommunens redovisningsprinciper vägledande.
 
 

Not 2 Uppskattningar
och bedömningar

Exploateringsmark

Kommunen har ett bostadsområde i centrala Älvs-
byn, Bäckängen, med färdiga tomter. Vid 2021 års 
utgång var 7 av 23 tomter sålda.

Under 2021 har ett nytt industriområde börjat att 
förberedas i Norra Nyfors vid befintligt industriom-
råde. Området beräknas vara klart under 2022.
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  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
 

Not 3 Verksamhetens intäkter
 
Försäljningsintäkter       40 002       31 090 14 328 10 430
Taxor och avgifter       44 032       41 464 11 607 10 440
Hyror och arrenden       42 954       44 596 15 315 17 224
Bidrag och kostnadsersättning från staten      60 181       41 805 60 181 41 805
EU-bidrag       -4 738         4 704 -4 738 4 704
Övriga bidrag       32 954       33 320 32 954 33 320
Försäljning av verksamhet         8 416         6 096 8 416 6 096
Intäkter från exploateringsfastigheter            369            197 369 197
Realisationsvinst anläggningstillgångar            128         1 673 27 1 647
Övriga verksamhetsintäkter       12 568        13 549 12 344 12 433

Summa verksamhetens intäkter     236 866      218 494 150 803 138 295

Förskolan i Korsträsk har sålts och byggnaden
har flyttats från tomten.

Not 4 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader    -451 436    -433 193 -420 192 -413 390
Pensionskostnader      -36 559      -31 998 -33 890 -28 967
Lämnade bidrag      -21 774      -23 559 -21 774 -23 559
Köp av verksamhet        -6 768      -53 498 -92 686 -93 084
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostn. -28 834  -30 841 -28 834 -30 841
Inköp material och varor    -122 973      -84 392 -22 332 -22 025
Inköp av tjänst      -45 961       -40 237   -42 634   -37 439
Realisationsförluster och utrangeringar        -1 371          -189 -1 371 -189
Bolagsskatt        -2 383             78               -              -
Övriga verksamhetskostnader      -12 219      -10 729 -12 219 -10 729

Summa verksamhetens kostnader    -730 278    -718 558 -675 932 -660 223

Not 5 Av- och nedskrivningar

Avskrivningar byggnader och anläggningar      -36 688      -33 463 -19 282 -18 949
Avskrivningar maskiner och inventarier        -4 123        -3 818 -2 753 -2 413

Summa av- och nedskrivningar      -40 811      -37 281 -22 035 -21 362
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Not 6 Skatteintäkter 
 
Preliminär kommunalskatt     377 345     377 256 377 345 377 256
Slutavräkningsdifferens föregående år         9 192        -1 990 9 192 -1 990
Preliminär slutavräkning innevarande år         1 332        -5 770 1 332 -5 770

Summa skatteintäkter     387 869     369 496 387 869 369 496

Not 7 Generella statsbidrag
och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag       98 072       97 663 98 072 97 663
Strukturbidrag       17 298       17 359 17 298 17 359
Regleringsbidrag/avgift       23 910         8 261 23 910 8 261
Kostnadsutjämning       24 110       18 860 24 110 18 860
Bidrag/avgift för LSS-utjämning       15 790       16 810 15 790 16 810
Kommunal fastighetsavgift       16 572       15 185 16 572 15 185
Övriga generella bidrag från staten            895       19 147 895 19 147

Summa Generella statsbidrag och utjämning      196 647     193 285 196 647 193 285

Not 8 Finansiella intäkter

Ränteintäkter            477 503 782 993

Summa Finansiella intäkter            477 503 782 993

Not 9 Finansiella kostnader

Finansiell kostnad, förändring av
pensionsavsättningar  -444           -892 -444 -892
Räntekostnader lån        -3 528        -3 630 -510 -514
Övriga finansiella kostnader        -1 253        -1 594 -144 -555

Summa Finansiella kostnader        -5 225        -6 116 -1 098 -1 961

  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
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Not 10 Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde     641 703      593 268 234 366 235 848
Investeringar       87 083        84 281 64 914 18 033
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar        -1 418           -175 -1 416 -566
Avskrivningar      -36 688       -35 671 -19 282 -18 949
Utgående redovisat värde      690 680      641 703 278 582 234 366
    
Genomsnittlig nyttjandeperiod          33 år          33 år         31 år         31 år 

Not 11 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde       23 504       18 444 17 245 11 378
Investeringar         2 867         8 878 1 231 8 280
Redovisar värde av avyttringar och utrangerade
anläggningstillgångar             -38        -2 208  
Avskrivningar        -4 123        -1 610 -2 753 -2 413
Utgående anskaffningsvärde        22 210        23 504 15 723 17 245
    
Genomsnittlig nyttjandeperiod          16 år          17 år          14 år          17 år

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm   3 000 3 000
Aktier            877            877 827 827
Andelar            703            703 663 663
Förlagsbevis/kapitalinsats         2 730         2 730      2 730     2 730
Kommuninvest ekonomisk förening         1 700         1 700      1 700      1 700
Summa aktier och andelar         6 010         6 010 8 920 8 920
    
Långfristiga fordringar    
Älvsbyns Energi AB  -               - 11 794 12 750
Övriga långfristiga fordringar          4 547         3 594 3 750 3 750
Summa långfristiga fordringar          4 547         3 594 15 544 16 500

    

  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
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Not 13 Förråd, lager och
exploateringsfastigheter 
 
Tomtmark till försäljning         7 461 4 848 7 461 4 848
Förråd         8 763 5 945 - -
Summa förråd, lager och exploateringsfastigh. 16 224 10 793 7 461 4 848

Not 14 Fordringar

Kundfordringar       19 705 16 310 6 605 5 971
Interimsfordringar       32 354 26 994 31 986 26 009
Övriga kortfristiga fordringar         9 846  5 890 10 314 6 467

Summa fordringar       61 905  49 194 48 905 38 447

Not 15 Kassa och bank

Kassa              37              11  37 11
Koncernkonto      147 132      110 498 147 132 110 498
Avsättning pension        35 131               - 35 131 -
Fastränteplacering              -        30 109 - 30 109

Summa kassa och bank      182 300      140 618 182 300 140 618
En kredit på 5 mkr är kopplad till koncernkontot.

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital     322 912 303 090 259 930 241 406
Årets resultat       45 545  19 823 37 036 18 524

Summa eget kapital     368 457 322 911 296 966 259 930

  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
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Not 17 Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser

Pensioner       23 719 20 911 23 719 20 911
Löneskatt         5 756 5 073 5 756 5 073

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt       29 475 25 984 29 475 25 984

Not 18 Andra avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt         7 200 6 043 - -
Avsättningar för utsläppsrätter          2 891 745 - -

Summa andra avsättningar        10 091 6 788 - -
    

Not 19 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 372 392 341 813 12 750 14 025
Nyupplåning 73 950 61 400 65 000 -
Årets amortering -13 550 -30 821 -956 -1 275
Summa långfristiga skulder 432 792 372 392 76 794 12 750
    
Genomsnittlig ränta % 0,84 1,00 1,00 3,47
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,24 3,30 0,95 0,85

Not 20 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder        14 955 15 142 21 168 11 615
Interimsskulder        57 458 66 591 55 508 62 465
Semesterlöneskuld        31 491 30 682 27 938 27 868
Skulder till dotterbolag   - - 32 211 41 458
Övriga kortfristiga skulder       24 057 20 106 16 100 17 600
Nästa års amortering       15 100       14 820 1 275 1 275

Summa kortfristiga skulder      143 061 147 341 154 200 162 281

    

  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
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  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020

Not 21 Pensionsförpliktelser 
 
Pensionsförpliktelser     165 697     173 334 165 697 173 334
Särskild löneskatt       40 198       42 050 40 198 42 050

Summa andra avsättningar     205 895      215 384 205 895 215 384

Not 22 Borgens- och ansvarsförbindelser

Borgensåtagande kommunala bolag    
Älvsbyns Fastigheter AB  - - 115 926 115 591
Älvsbyns Energi AB -            - 290 638 250 438
Övriga borgensförbindelser    
Bostadsrättsföreningar              783                  819 783 819
Egnahem              123     uppg saknas 123 uppg saknas

Summa borgens- och ansvarsförbindelser              906                  819 407 470 366 848

Älvsbyns Kommun har i juni 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommun-
invest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvsbyns Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mkr 
och totala tillgångar till 518 680 mkr. Älvsbyns Kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 488 mkr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 495 mkr.
 

Not 23 Leasing

Kommunens framtida åtaganden
för operationell leasing  
Redovisade kostnader innevarande år         6 273         6 508 3 750 3 987
Beräknade kostnader kommande år         6 083         6 240 3 883          4 010
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Not 24 Upplysning om kostnader 
för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde           190 163 190 163
Förtroendevalda revisorer           320 341 320 341
Auktoriserade revisorer bolagsrevision           161 151 - -
Total kostnad för räkenskapsrevision           671            655            510            504
    
Kostnad för övrig revision    
Sakkunnigt biträde            391 303 391 303
Lekmannarevision             22              16               -                -
Total kostnad för övrig revision            413            319            391            303

Total kostnad för revision          1 084            974            901            807

    

  Koncern   Kommun 
 2021  2020 2021  2020
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BILAGA 1

Följ upp och analysera strategiska planen

Höja livskvalitén för och
samhällsengagemanget
hos medborgarna

Öka förståelsen för 
den kommunala verksamheten

Förbättra servicen för våra
medborgare

Skapa flera attraktiva, jämställda 
och tillåtande mötesplatser

Öka/förbättra stödet till ideella 
föreningar och ideella krafter

Öka och förbättra medborgar-
dialogen

Öka tillgängligheten för våra 
medborgare till den kommunala 
verksamheten

Målet bedöms vara delvis uppnått. Den 
främsta anledningen till att målet inte 
uppnås helt är pandemin som pågått 
sedan 2020. I samband med att restrik-
tionerna lättade under hösten kunde en 
del mötesplatser öppna och aktiviteter 
genomföras. Bokningarna av möteslokaler 
ökade under året. Varje verksamhet har 
planer för mötesplatser. Vad som är en 
attraktiv, jämställd och tillåtande mötes-
plats varierar för de olika verksamheterna.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara uppfyllt. De ideella 
föreningarna och ideella krafterna har 
påverkats kraftigt av pandemin. Kommu-
nen har verkat för att öka och förbättra 
stödet till föreningarna genom att ha 
dialog med föreningarna för att öka 
kunskapen om deras utmaningar under 
pandemin. Kommunen har genomfört 
insatser som syftat till att underlätta för 
föreningarna.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Det är 
främst pandemin som pågått under två år 
som försvårat arbetet med medborgardia-
loger. Insatser har genomförts för att öka 
kunskapen hos personalen kring årsmå-
let. Med hjälp av digitala mötesverktyg 
har vissa medborgadialoger kunnat 
genomföras vid till exempel planprocesser 
och inom skolans verksamhet.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Till-
gängligheten har ökats med flera interna 
och externa e-tjänster under året. Med-
vetenheten om vikten av god tillgänglig-
het till den kommunala verksamheten 
är hög hos medarbetarna. Den höga 
arbetsbelastningen till följd av pandemin 
har gjort det svårt för flera verksamheter 
att prioritera arbetet med uppdatering av 
information på kommunens webbsida.

(Anna Lindberg)

 Strategiska mål Årsmål Analys
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 Strategiska mål Årsmål Analys

Hushålla med kommunens 
resurser 

En ekonomi i balans

Anpassa ambitionsnivå,
resurser och behov

Öka medborgarantalet

Hela Älvsbyn är en attraktiv 
plats att bo och verka i

Korta ledtiderna i beslutsproces-
sen dvs minska tiden från utred-
ning till beslut och verkställighet 

Resultat över tid ska uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter, 
statsbidrag, m.m

Öka användandet av mätetal/
jämförelsetal i alla verksamheter

Höj kvalité och kvantitet på 
marknadsföringen av kommu-
nens potential

Skapa förutsättningar för att 
fortsätta bo och verka i byarna

Målet bedöms vara uppfyllt. Beslutspro-
cesserna har förbättrats under året och 
det bidrar till att tiden mellan beslut och 
verkställighet har minskat i flera verksam-
heter. Arbetet med att utveckla metoder 
och mallar har bidragit till resultatet.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara uppfyllt. Det prog-
nostiserade resultatet var satt till 1,8 
procent av skatteintäkter, statsbidrag etc. 
Under året har både skatteintäkterna 
och statsbidragen ökat samtidigt som 
verksamheten bedrivits inom sina ramar. 
Det har resulterat i ett bättre resultat än 
det prognostiserade och blev över två 
procent.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ar-
betet har inte genomförts enligt plan på 
grund av pandemin. Några utbildnings-
insatser har genomförts för att öka kun-
skapen om arbete med statistik, analys 
kopplat till styrning och ledning.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Insat-
ser har genomförts som lägger en grund 
för att kunna marknadsföra kommunens 
potential som etableringsort, boendeort 
och arbetsgivare, i sociala medier. Under 
hösten startade ett internt arbete med 
att samordna och utveckla kommunens 
kommunikations-, informations- och 
marknadsföringsarbete.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Fiber-
utbyggnaden har inte kunnat genomföras 
enligt plan då endast två av tre byggts och 
driftsatts. Stöd till civilsamhället i kom-
munens alla delar har prioriterats under 
hösten. Pandemin har försvårat fysiska 
träffar som till exempel öppen träffpunkt 
och gemensamma lunchmåltider.

(Anna Lindberg)
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Älvsbyn är ett långsiktigt 
hållbart samhälle

Älvsbyns kommun är en
attraktiv arbetsgivare

Ökad samverkan med
närområdet

Förbättra möjligheterna
för etablering, nystart
och utveckling av företag

Öka frisknärvaron

Öka antalet samverkansområden 
med närkommuner

Målet bedöms vara delvis upp-
fyllt. Under året har flera insatser 
startats för att främja etableringar 
i kommunen. Nya industritom-
ten har iordningsställts på Norra 
Nyfors och är ute till försäljning. 
Satsningar tillsammans med redan 
etablerade företag har genomförts 
för att nischa kommunens närings-
liv mot hållbar mat- och livsmed-
elsproduktion. Samarbetet mel-
lan näringsliv och skola behöver 
utvecklas för att svara mot kom-
mande kompetensförsörjningsbe-
hov. Här har restriktionerna till 
följd av pandemin försvårat men 
en gemensam grund är påbörjad.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara uppfyllt. 
Pandemin har medfört ökat fokus 
på frisknärvaro genom provtag-
ning och uppmaning att stanna 
hemma vid symptom. Möjlighet 
till distansarbete har också bi-
dragit till lägre sjukfrånvaro. Det 
långsiktiga arbetet med hälsofräm-
jande arbetsplatser har inte kunnat 
genomföras enligt plan på grund 
av hög arbetsbelastning till följd av 
pandemin. Trots att personal upp-
manas använda friskvårdstimme/
bidrag är användandet i vissa delar 
av verksamheten låg. Under hösten 
har ett utvecklingsarbete kring 
friskvård påbörjats.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara uppfyllt. I stort 
sett alla verksamheter samverkar i 
olika grad med andra kommuner. 
Pandemin har medfört att fysiska 
träffar har ersatts med digitala 
arbeten. Den etablerade samver-
kan med Piteå kommun inom 
flera områden fortlöper med gott 
resultat för båda kommunerna. 
Samverkan med andra kommu-
ner utifrån e-nämnden utvecklas 
alltmer. Under året driftsattes Da-
tacenter Norrbotten som stärker 
kommunens IT-arbete och säker-
het. Ett gemensamt system för 
socialtjänsten har utvecklats inom 
ramen för e-nämnden.

(Anna Lindberg)

 Strategiska mål Årsmål Analys
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 Strategiska mål Årsmål Analys

Ständiga förbättringar/
verksamhetsutveckling

Utveckla ledarskapet

Premiera innovation och
nytänkande hos personalen

Utveckla nya arbetsformer
bl.a. med stöd av digitalisering

Genomför chefsutvecklings-
aktiviteter

Målet bedöms vara uppfyllt. Det 
pågår ett långsiktigt arbete för ett 
kollegialt lärande och en organisa-
tionskultur som tillvaratar erfaren-
heter och stöttar förändringar. Alla 
chefer i kommunen har genomgått 
en gemensam utbildning i för-
ändringsledning under hösten. 
Pandemin har medfört att en del 
förändringsarbeten har pausats 
under delar av året.

(Anna Lindberg)

Målet bedöms vara uppfyllt. 
Verksamhetsutveckling med stöd 
av digitalisering har ökat de senaste 
åren och pandemin har medfört 
en digitaliseringsmognad. Un-
der året har nyttjandet av digi-
tala mötesverktyg utvecklats och 
antalet interna e-tjänster har ökat. 
Flera verksamheter har under året 
kunnat utveckla sitt arbete medan 
andra inte har kunnat prioritera 
området på grund av den höga 
arbetsbelastningen till följd av 
pandemin.

(Anna Lindberg)

Målets bedöms vara uppfyllt. Trots 
pandemin har flera chefsutveck-
lingsaktiviteter på olika nivåer 
kunnat genomföras. En fyra dagars 
utbildning i förändringsledning 
har genomförts med kommunens 
egna utvecklings-/förändringsarbe-
ten som case. Enhetschefsmötena 
som genomförs en gång i månaden 
nyttjas även för chefsutveckling.

(Anna Lindberg)
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VERKSAMHET

Här innefattas hela den politiska verksamheten för 
kommunen, exklusive revision.

POLITIK

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Politik 3 985 4 312 -327

Summa: 3 985 4 312 -327

EKONOMI

Verksamheten visar på ett negativt utfall som orsakats 
av ökade kostnader för arvoden och partistöd.



37

REVISION

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Revision 939 901 38

Summa: 939 901 38

VERKSAMHET

Kommunrevisorernas åligganden följer av kommu-
nallag, revisionsreglemente och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till 
att ge kommunfullmäktige underlag till ansvarspröv-
ningen av utskott, styrelser och enskilda politiker. 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäkti-
ges ansvarsprövning granskar revisorerna årligen all 
verksamhet som bedrivs inom utskott och styrelsers 
verksamhetsområden. Bedömningen lämnas i revi-
sionsberättelsen.

Revisionen granskar också kommunens samlade verk-
samhet i förvaltning och företag ur ett övergripande 
ägar-/styrningsperspektiv. En särskild del är kom-
munstyrelsens uppsiktsplikt över företag. Revisorerna 
prövar om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

• räkenskaperna är rättvisande
• den interna kontrollen är tillräcklig

För att fullgöra uppdraget och som underlag till 
planerad revisionsinriktning görs en risk- och väsent-
lighetsbedömning i början av varje år.

Grundläggande granskning
I kommunallagen uttalas att all verksamhet ska gran-
skas årligen. För att uppfylla detta krav görs årligen 
en grundläggande granskning av nämnder, styrelse 
och utskott. Den grundläggande granskningen sam-
manfattas i en rapport.

Fördjupade granskningar
Under året har fördjupade granskningar avseende de-
legation, verkställighet, övergångar mellan skolverk-
samheter samt insatser barn- och unga genomförts. 
Dessa kommenteras vidare i revisionsberättelsen och 
revisorernas redogörelse. Därutöver har även infor-
mationsinhämtning skett avseende implementering 
av barnkonventionen samt gällande arbetssituationen 
för socialsekreterarna.

EKONOMI

Revisionen redovisar överskott på 38 tkr. Överskot-
tet beror främst på att coronasituationen medfört 
att vissa aktiviteter helt eller delvis ställts in. Det är 
främst samverkan med andra kommunala revisorer 
samt utbildningsinsatser som påverkats.
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ÖVERFÖRMYNDARE

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Överförmyndare 1 156 1 092 64

Summa: 1 156 1 092 64

VERKSAMHET

Inom ramen för den mellankommunala samverkan 
med Piteå kommun bedrivs Överförmyndarverksam-
het i en gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden. 

Handläggning av ärenden och administration sköts 
för båda kommunerna i Piteå på Överförmyndarex-
peditionen.

EKONOMI

Fakturering av denna verksamhet sker på två sätt. 
Fasta kostnader faktureras i förskott och löpande 
årskostnader faktureras i efterhand, utifrån faktiskt 
utfall.

Verksamheten har under 2021 bedrivits inom ram.
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VERKSAMHET

Inom budgetramen kommunövergripande verksam-
het återfinns Kommunledningskontoret. Enheten 
består av fyra avdelningar: ekonomi, IT/utveckling, 
kansli, samt HR (Human Resources). Kommunled-
ningskontorets övergripande uppgifter är att samord-
na ledning/styrning av enheterna samt lämna stöd till 
dessa inom respektive funktionsområde. I enhetens 
uppdrag ingår också att sammanhålla den politiska 
processen samt bistå med beslutsunderlag.

Inom ramen redovisas även Förvaltningsledning som 
omfattar kommunövergripande kostnader.

Under året har ett antal nyckelbefattningar vakans-
hållits, vilket berott på utmaningar vid rekrytering 
och utdragna rekryteringsprocesser. Det har påver-
kat kommunledningskontorets förmåga att lösa sitt 
uppdrag då arbetsuppgifter blivit omfördelade och 
nedprioriterade. Kompetensförsörjning, nu och i 
framtiden, är en utmaning för kommunen. Under 
året har aktivt arbete genomförts för att kommunen 
ska framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Under en tid har ett gemensamt samverkansarbete 
inom ramen för Norrbottens e-nämnd bedrivits i 
syfte att skapa ett gemensamt datacenter i Norrbot-
ten, DCBD. Under året har upphandling genomförts 
och avtal skrivits med Tieto. Älvsbyn har som första 
kommun i Norrbotten flyttat in i det gemensamma 
datacentret på Hydro 66 i Boden. Ett delsyfte med 
gemensamt datacenter är att höja IT-säkerheten i 
datamiljön.

 

EKONOMI

Ett visst underutnyttjande av ramen redovisas, till 
huvudsak beroende på vakanshållning av tjänster. 
Trots detta underutnyttjande ser vi årligen en ökad 
kostnad för digitalisering, främst för licens- och 
underhållskostnader kopplade till verksamheternas 
ökade krav på digitala lösningar och applikationer.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Kommunledningskontoret 24 833 24 184 649
Förvaltningsledning 5 072 5 324 -252

Summa: 29 905 29 508 397
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VERKSAMHETEN

Lönecenter handlägger löner och pensioner för Piteå 
och Älvsbyns kommuner, samt sju av kommunernas 
bolag.

I verksamheten ingår till viss del utveckling och digi-
talisering av system. I nuläget sätts Anställningsgui-
den upp, först och främst i Älvsbyns kommun. Piteå 
beräknas sättas upp halvårsskiftet 2022, för att sedan 
testas under hösten -22. Under året har två lönekon-
sulter avvecklats med anledning av Anställningsgui-
dens införande. Det beror på att lönekonsulterna inte 
behöver mata in anställningar manuellt utan blir i 
stället en kontrollfunktion innan uppgifter förs in i 
personalsystemet.

LÖNER OCH PENSIONER

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Löner och pensioner 0 0 0

Summa: 0 0 0

EKONOMI

Lönecenter uppvisar ett nollresultat för året 2021.
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KOST OCH LOKALVÅRD

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Fluxenköket 0 1 000 -1 000
Skolmåltider 10 302 9 555 747
Förskolans måltider 5 714 5 680 34
Lokalvård 0 -57 57
Enhetschef 795 715 80

Summa: 16 811 16 893 -82

VERKSAMHET

Älvsbyns kommuns kost- och lokalvårdsenheten 
ansvarar för tillagning, servering och distribution av 
mat till förskola, elever och äldre samt lokalvård i 
kommunens lokaler.

Under vårterminen öppnades en extra tillfällig mat-
servering i Galaxen Forum för att minska trängsel 
och smittspridning på grund av covid - 19 och under 
en period, då gymnasiet hade distansundervisning, 
kunde gymnasieleverna beställa portionslådor via en 
ny e-tjänst.

En tillfällig förskoleavdelning, Stigens förskola 
tillhörande Åsens rektorsområde, öppnades och har 
medfört mer arbete för kost och lokalvård.

Vikariebrist inom alla verksamheter har gjort att 
personal periodvis varit omfördelade, vilket inte är 
försvarbart i längden då den ökade arbetsbelastningen 
i förlängningen kan komma att få oönskade konse-
kvenser såsom sjukskrivningar.

EKONOMI

Avvikelsen för måltidsverksamheten vid Fluxenköket 
förklaras av ökade kostnader för livsmedel, beman-
ning, förbrukningsmaterial samt reparationer och 
underhåll av maskiner.

Avvikelsen för måltidsverksamhet skola och förskola 
beror på hög frånvaro av barn/elever på grund av 
covid-19 vilket har medfört färre portioner och mins-
kade inköp.

Sammantaget visar bokslutsredovisningen för kost- 
och lokalvård ett marginellt underskott som, förutom 
ovanstående, kan härledas till inköp av en storhus-
hållsugn då den befintliga ugnen inte gick att repa-
rera.
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NÄRINGSLIV

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Näringsliv 5 196 2 835 2 361

Summa: 5 196 2 835 2 361

VERKSAMHET

Verksamheten har som uppgift att skapa förutsätt-
ningar för näringslivet i Älvsbyns kommun. Under 
hösten har verksamhet pågått med vissa begräns-
ningar på grund av rådande pandemi. Näringslivs-
frukostar har kunnat hållas till stor del fysiska men 
även som hybrid med företag i salen och på webben. 
Positiva reflektioner är att ortens båda större företag 
har varit på plats, vilket ger frukostarna en naturlig 
acceptans hos de andra företagen.

Drop-in för näringslivet är ett nytt sätt för kom-
munen att synas ute där personal från kommunen 
funnits tillgängliga för frågor och diskussioner på ett 
naturligt och icke formellt sätt.

Arbete med kommunikation, kommunens Facebook-
sida och en kommunikationsplan för verksamheten 
har genomförts.

Etableringsarbete pågår och samverkan håller på att 
formas med Lunds kommun för att attrahera företag 
som är i behov av expansion men inte har möjlighet 
på grund av höga elkostnader samt effektbrist. Det 
har också visat sig att många företag har svårigheter 
att få tillgång till industrimark då den mesta marken 
redan är bebyggd eller är åkermark.

Projektet ”Näringsfrämjande åtgärder” som handlar 
om att stimulera näringslivet med rådgivning, utbild-
ningar och andra arrangemang och event har slutrap-
porterats till Tillväxtverket. Beslut finns om en ny 
programperiod från 2022 – 2024, utan information 
om hur upplägget blir, men med samma omfattning 
som tidigare.

EKONOMI

Orsaken till plusresultatet är till stor del att kom-
munikationen via press inte görs i samma omfattning 
som tidigare. Enheten har inte heller haft möjlighet 
att resa och delta vid event eller konferenser på grund 
av pandemin.

Tillväxtverkets finansiering till kommunen med 
pengar för näringsbefrämjande åtgärder har gjort att 
medfinansiering av projekt, kommunikation samt an-
dra näringslivsfrämjande åtgärder har kunnat betalas 
genom denna finansiering och inte belasta ramen.
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MILJÖ OCH BYGG

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Miljö och bygg 4 371 3 096 1 275

Summa: 4 371 3 096 1 275

VERKSAMHET

Verksamheten innehåller kommunens myndighets-
utövning i form av miljötillsyn, livsmedelstillsyn, 
tobakstillsyn, tillsyn av receptfria läkemedel samt till-
syn av folköl. Enheten har även ansvaret för myndig-
hetsutövningen i enlighet med plan- och bygglagen. 
Utöver detta finns en GIS funktion som hanterar 
kommunens kartor i nära samverkan med Piteå kom-
mun. Två samhällsplanerare arbetar med utredningar, 
detaljplaner samt samhällsutvecklingen. Klimat- och 
energirådgivning samt en miljöstrateg finns också på 
avdelningen.

Verksamheten har pågått med bara mindre inskränk-
ningar på grund av pandemin. Extra resurs har varit 
in och arbetat med livsmedelstillsynen för att beta 
av delar av den tillsynsskuld som byggts upp under 
de senaste åren. Ny taxa för Miljöbalkens område 
har antagits och träder i kraft från årsskiftet. Taxan 
baseras till stor del på efterdebitering vilket medför 
rättvisare kostnad för kunderna. 

En ny livsmedelstaxa som också baserar sig på efter-
debitering, som dessutom blir lag från år 2024, har 
utformats och går till kommunfullmäktige i februari.

Under hösten 2021 har antalet bygglov återgått till 
normala nivåer det har dock varit många samrådsmö-
ten och byggmöten för de pågående projekten.  

Samhällsbyggnad har arbetat med markanvisning av 
kvarteret Leken. Tävling har pågått under november 
och december men tyvärr kom inget tävlingsbidrag 
in.

EKONOMI

Resultatet blev bättre än förväntat och beror på att 
intäkterna för bygglov och viss tillsyn blivit större är 
budgeterat. Det har genomförts stora byggprojekt, 
både privat och kommunalt. Intäkterna blev ca 1 100 
tkr högre än budgeterat samt att personalkostnaderna 
ligger 340 tkr under budget. Däremot har övriga 
verksamhetskostnader varit några hundra tusen högre 
än budgeterat.
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RÄDDNINGSTJÄNST

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Räddningstjänst 9 203 9 165 38

Summa: 9 203 9 165 38

VERKSAMHET

Från och med år 2020 bedrivs Räddningstjänsten 
Älvsbyn med Piteå kommun som huvudman.

EKONOMI

Verksamheten har bedrivits inom ram och lämnar ett 
mindre överskott.

 



45

FRITID OCH KULTUR

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Föreningsstöd 1 381 1 269 112
Kulturskolan 2 048 1 619 428
Bibliotek 3 278 2 341 937
Övrigt 4 755 4 859 -103

Summa: 11 462 10 088 1 374

VERKSAMHET

Fritid- och kulturverksamheten tillhandahåller ett 
varierande utbud av kulturella arrangemang, så som 
teater och musik. Här ingår biblioteksverksamhet, 
kulturskola, Forums löpande drift vad gäller verksam-
het, gymnastiklokaler och sporthallar för föreningar. 
Dessutom inryms också handläggning av lotteritill-
stånd, och föreningsstöd samt stöd till ungdomar så 
att mötesplatser och arrangemang kan genomföras. 
Ingår gör även landsbygdsutveckling, linjetrafik och 
skötsel av Storforsens naturreservat. 2021 var sista 
året kommunen hade ansvaret för skötseln av Storfor-
sens naturreservat då avtalet är uppsagt från och med 
2022-01-01.

I stort sett all verksamhet är riktad till våra kommun-
medborgare och restriktionerna på grund av pande-
min har medfört nya vägar att erbjuda medborgarna 
tillgång till information, läsning, kulturarrangemang 
och lovaktiviteter för barn och ungdomar.

Under året har biblioteket bytt biblioteksdatasystem, 
ett arbete som påverkat både personal och biblioteks-
användare i stor utsträckning.

EKONOMI

Den rådande pandemin har gett överskott inom vissa 
verksamheter, exempelvis mötesplatser och övriga 
arrangemangskostnader eftersom mycket inte har varit 
möjligt att genomföra på grund av restriktionerna. 
Högskoleresor genererar också ett överskott då 
studenterna mestadels har haft hemundervisning. 
Någon verksamhet har genererat underskott till följd
av pandemin, exempelvis hemsändning, men dess-
bättre är det inga stora summor det rör sig om. 
Övriga gymnastiklokaler genererar ett underskott 
vad gäller den interna städkostnaden. Vid omstruk-
tureringen av skolan i Korsträsk så fördes kostnaden 
för städ av sporthall över till Fritid & Kultur. Övriga
positiva avvikelser beror på stor ekonomisk åter-
hållsamhet.
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FÖRSKOLA

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Övergripande förskola 487 -138 626
Timmersvansens FO 17 330 16 979 351
Åsens FO 16 554 18 320 -1 767
Byarnas FO 5 801 5 900 -99
Resursfördelning -3 851 -3 884 33

Summa: 36 321 37 177 -856

VERKSAMHET

Förskolan i Älvsbyns kommun bedrivs i tre förskole-
områden med sammanlagt 22 avdelningar med 17 
platser per avdelning. 

Timmersvansens förskoleområde bestående av Tim-
mersvansen och Pärlans förskolor med 9 avdelningar 
varav en avdelning tar emot barn i behov av särskilt 
stöd.

Åsens förskoleområde bestående av Åsen och Väster-
malms förskolor med 9 avdelningar varav en avdel-
ning tar emot barn i behov av särskilt stöd. 

Under 2021 har Stigens förskola, bestående av en 
avdelning, drivits utan tilläggsfinansiering.

Byarnas förskoleområde bestående av Korsträsk för-
skola, Vistträsk förskola samt Vidsel förskola, sam-
manlagt 3 avdelningar.

Det fortsatta samarbetet med Skolverket gällande ny-
anländas lärande genomförs i samtliga verksamheter 
genom upphandlade utbildningar med Stockholms 
universitet och Umeå universitet.

EKONOMI

Förskolan lämnar ett underskott på totala ramen. 
På övergripande nivå samt för Timmersvansens 
förskoleområde lämnas överskott.  Åsens förskole-
område lämnar ett underskott för hela året vilket till 
sörsta del härleds till att Stigens förskola drivits hela 
året utan kostnadstäckning, det vill säga utanför
 tilldelad budget. Västermalms förskola redovisar för 
året ett underskott om ca 600 tkr. De två stora post-
erna i det underskottet utgörs av höga sjuklönekost-
nader och vikariekostnader kopplade till pandemin. 
Även Byarnas FO lämnar ett mindre underskott.



47

GRUNDSKOLA

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Övergripande grundskola 14 087 12 988 1 100
Knut Lundmarks RO 2 452 2 518 -66
KLS grundsärskola 4 037 3 899 137
Parkskolans RO 3 505 3 382 123
Älvåkraskolans RO 6 327 6 021 306
Grundsärskola högstadiet 1 922 1 770 151
Vidsels RO 1 197 1 923 -726
Elevhälsa/Skolhälsovård 4 318 4 268 50
Resursfördelning 52 161 49 150 3 012

Summa: 90 006 85 919 4 087

VERKSAMHET

Grundskolan i Älvsbyns kommun består av fem en-
heter, Knut Lundmarkskolan f-3 samt grundsärskola 
och träningsskola, Parkskolan f-6, Älvåkraskolan 7 - 9
samt särskola, Vistträsk skola f-3 och Vidsel skola f-6. 
Samtliga enheter förutom Älvåkraskolan har också 
fritidshem.

I grundskolans organisation ingår också den centrala 
elevhälsan som organisatoriskt ligger under rektor 
Knut Lundmarkskolan som tillika är chef för elevhäl-
san. Elevhälsans egna personalkategorier är special/
talpedagog, kuratorer, skolsköterskor. Tjänster som 
köps är skolläkare och skolpsykolog.

Under året har det blivit allt påtagligare gällande till-
gång till vissa kategorier av ämneslärare men också 
speciallärare och specialpedagoger. Det fortsatta sam-
arbetet med Skolverket gällande nyanländas lärande 
genomförs i samtliga verksamheter med upphandlade 
utbildningar för all personal via Stockholms universi-
tet och Umeå universitet.

Fortsatt visar grundskolan på en fortsatt hög kvalitet 
och i nationella jämförelser påvisas att skolan i Älvs-
byns kommun har en god och jämn kvalitet.

  

EKONOMI

Grundskolan lämnar ett överskott på ramen där den
stora posten är i resursfördelning vilket beror på att
det är färre elever i grundskolans verksamheter. Vi-
dare finns ett överskott inom verksamhet för elev-
inriktat stöd där medel kopplade till statsbidrag kun-
nat användas för detta ändamål. Vidsel RO är det en-
da rektorsområdet som visar ett underskott för bud-
getåret 2021. Underskottet för Vidsel rektorsområde 
är direkt kopplat till att nuvarande resursfördelnings-
modell inte täcker verksamhetens kostnader. Ett 
mar-ginellt underskott vid Knut Lundmarkskolan 
balanseras av ett överskott vid verksamhetens grund-
särskola där ett positivt resultat redovisas vilket sam-
mantaget ger ett positivt resultat för skolenheten.

En post där underskott framkommer för budget-
året 2021 är kostnader för skolskjutsar. Dessa höga 
kostnader är direkt kopplade till att många elever har 
skolskjuts varav ett flertal är skolskjutsar som ej går 
att samordna med exempelvis länstrafiken. Skolskjuts 
för elever till grundsärskolan har ökat och är en kost-
sam post i hela budgeten för skolskjuts. Ytterligare en 
ökad kostnad för skolskjuts är att länstrafiken lagt ner 
linjer som kommunen i stället har fått upphandla för 
att säkerställa elevers rätt till skolskjuts.
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GYMNASIESKOLA

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Övergripande gymnasiet 22 962 23 171 -209
Älvsbyns gymnasium 22 926 23 064 -138

Summa: 45 888 46 235 -347

VERKSAMHET

Älvsbyns gymnasium bedriver undervisning med sju 
olika nationella program för cirka 200 elever. Skolan 
erbjuder en god miljö med goda förutsättningar för 
eleverna att möta en undervisning av god kvalitet. 
Skolan har en hög andel behöriga och utbildade lärare 
som är engagerade i eleverna och skolans utveckling.

Älvsbyns gymnasieskola erbjuder 7 nationella prog-
ram, Naturvetenskapligt program, Tekniskt program, 
Ekonomiprogram, Samhällsprogram, Vård och om-
sorgsprogram, Bygg och anläggningsprogram samt El
och energiprogram. Utöver dessa finns även Introduk-
tionsprogram.

Nollintag har beslutats för Vård och omsorgsprogram-
met samt Teknikprogrammet innevarande läsår 20/21 
(del av budgetåret 2021).

Nationell idrottsutbildning finns inom idrotterna 
längdskidor, orientering samt skidorientering. För
elever med tillval specialidrott (nationell idrottsutbild-
ning) så kommer man att kunna förlänga sina gym-
nasiestudier med ett år vilket innebär att elever vid 
Älvsbyns gymnasieskola kan genomföra sina studier 
under fyra år.

EKONOMI

Gymnasieramen lämnar ett underskott om samman-
lagt 347 tkr fördelat på övergripande nivå som upp-
visar ett underskott om 209 tkr och härleds till för-
dyrade elevresor. Gymnasieskolans underskott är för
året 138 tkr. De verksamhetskostnader som uppvisat
underskott för budgetåret är NIU, Nationell idrotts-
utbildning, där underskottet är 304 tkr. Även kost-
nader för tältbyggnad vid Bygg- och anläggnings-
programmet som inneburit en engångskostnad om 
292 tkr, har sammantaget påverkat resultatet för året.
Positivt bidragande till ekonomin för året är att per-
sonalkostnader varit lägre än förväntat med anledning 
av pandemin vilket balanserat underskottet för NIU 
och tältbyggnaden.
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KOMVUX OCH INTEGRATION

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Verksamhetsövergr vuxenutbildning 1 952 441 1 511
Komvux 1 993 2 411 -418
Särvux 850 906 -56
Svenska för invandrare 1 649 1 693 -43
Integration -305 225 -530
Arbetsmarknadsenheten 767 1 472 -706
Feriearbete 903 782 121

Summa: 7 809 7 930 -121

VERKSAMHET

Vuxenutbildningen består av enheterna SFI (svenska
för invandrare), Lärvux och kommunal vuxenutbild-
ning där både grundläggande och gymnasiala kurser 
ingår. Det har varit en något ökad antagning till ut-
bildningarna jämfört med föregående år. Könsfördel-
ningen har varit 68 % kvinnor och 32 % män. Cirka 
85 % av alla kurser har genomförts genom upphand-
lad utbildning. Upphandlad yrkesutbildning, på plats 
i Luleå, har ökat markant under året.

Arbetsmarknadsenheten har också ett ökat inflöde 
av deltagare där flertalet kommit från försörjnings-
stöd och Fritidsbanken har utvecklats genom arbets-
marknadsenhetens arbete. Integrationsenheten har 
däremot haft ett minskat inflöde under året men 
Arbetsförmedlingen anvisar i allt högre grad till SFI 
(svenska för invandrare).

Enheten innefattar en studiehandledare, till viss del 
finansierad av projektmedel, som stöttar elever som 
läser mot externa utbildningsanordnare samt vårdlä-
rare som stöttar elever som läser äldreomsorgslyftet. 
Validering för vårdelever har ökat under året vilket 
är positivt då behovet på arbetsmarknaden ser ut att 
öka.
 

EKONOMI

Mer yrkesutbildning än planerat är utförd då efter-
frågan varit hög samt att vissa statsbidrag kunnat 
täcka kostnaderna genom minskad andel på krav för 
medfinansiering från kommunen.

Under 2021 blev inte bidragen från migrationsverket 
till integration det utfall som budgeterats, statsbidra-
get visade sig bli avsevärt mindre än förväntat.

Otydligheter mellan samordningsförbundet och 
det projekt de beviljat kommunen gjorde att intäk-
terna blev mindre än förväntat och kostnad för två 
handledare som anställdes under 11 veckor för att 
vara med och handleda de feriearbetare som jobbade 
inom parkförvaltningen tillkom. Till följd av brist på 
ferieplatser prioriterades åk 9 där också alla kunde 
erbjudas plats.
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STÖD TILL INDIVID OCH FAMILJ

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Familjehem/institutionsvård bou 5 095 14 746 -9 651
Övrigt bou 3 942 7 448 -3 506
Institutionsvård vuxna 1 145 6 658 -5 513
Försörjningsstöd 7 719 6 315 1 404
Missbruk 684 420 264
Handl SoL/LSS 3 826 3 221 605
Öppenvård, tidiga o föreb 3 536 2 857 679
Övriga 6 986 7 881 -895

Summa: 32 933 49 546 -16 613

VERKSAMHET

Enheten Stöd till Individ och Familj har till uppgift 
att enligt socialtjänstlagen och andra aktuella före-
skrifter inom de nedan presenterade verksamhetsom-
råden utreda, stödja, hjälpa och ge service till utsatta 
personer i kommunen.

Myndighetsutövning: Ekonomiskt bistånd, social-
psykiatri, äldreomsorg, LSS (Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade), missbruk och beroende, 
barn och unga samt avgiftshandläggning.

Öppenvårdsteam: Behandlare barn och familj, 
behandlare missbruk, personligt ombud och anhörig-
konsulent.

Administration: Dödsbohandläggning, sociala kon-
trakt, förmedlingsmedel samt övrigt administrativt 
stöd till handläggare med myndighetsutövning inom 
enheten Stöd till Individ och familj.

Övriga funktioner: Specialisthandläggare och teamle-
dare öppenvården.

Under året har en ny funktion för familjehemsutre-
dare med syfte att kvalitetssäkra familjehemsvården 
samt samlokalisering av medarbetare inom öppenvår-
den upprättats.

Socialjouren bemannas från och med 2021 av hand-
läggare inom myndighetsutövning med syfte att 
säkerställa arbetet. För att öka tillgängligheten har ett 
antal e-tjänster såsom orosanmälan barn och unga, 
ansökan om insatser SoL (Socialtjänstlagen)/LSS, 
inkomstanmälan samt intresseanmälan för samarbets-

samtal, kontaktperson och kontaktfamilj införts.

EKONOMI

Familjehem/institutionsvård barn och unga
Består av kostnader och intäkter för placerade barn 
och ungdomar. Kostnaderna har minskat 2021 i jäm-
förelse med 2020. Det totala antalet placerade barn 
och ungdomar i familjehem och på institution under 
2021 har minskat i jämförelse med 2020.

Övrigt barn och unga
Består av personalkostnader för handläggare med 
myndighetsutövning inom barn och unga. Den totala 
negativa budgetavvikelsen 2021 har ökat i jämförelse 
med 2020.

Institutionsvård vuxna
Består av kostnader och intäkter gällande skyddat bo-
ende och institutionsvård för vuxna med missbruks-
problematik. Här har den totala negativa budgetavvi-
kelsen 2021 ökat i jämförelse med föregående år.

Försörjningsstöd
Består av kostnader för utbetalt försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd samt personal-kostnader 
för handläggare med myndighetsutövning. Positiv 
budgetavvikelse för år 2021 i jämförelse med negativ 
budgetavvikelse år 2020.

Missbruk
Består av personalkostnader för handläggare med 
myndighetsutövningen inom missbruk och beroende. 
En positiv budgetavvikelse.
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Handläggning SoL/LSS
Består av personalkostnader för handläggare med 
myndighetsutövning inom områden äldreomsorg, 
LSS; Socialpsykiatrin. En positiv budgetavvikelse.

Öppenvård, tidiga och förebyggande
Består av personalkostnader och omkostnader för 
behandlare barn/familj, behandlare missbruk, per-
sonligt ombud, anhörigstöd samt förebyggande och 
tidiga insatser. År 2021 uppvisar en positiv budgetav-
vikelse.

Övriga
Består av verksamheterna nedan vilka uppvisar olika 
avvikelsemönster:
• Administration - positiv budgetavvikelse 
• Gemensam administration – negativ budgetavvi-

kelse 
• Familjerådgivning – positiv budgetavvikelse 
• Kontaktperson barn och unga – positiv budgetav-

vikelse 
• Kvinnojouren – negativ budgetavvikelse
• Kontaktpersonen LSS – negativ budgetavvikelse 
• Alkoholhandläggning – positiv budgetavvikelse
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HEMTJÄNST

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Övergripande 2 956 -53 3 009
Hemtjänst 7 876 10 344 -2 468
Resursfördelning hemtjänst 32 671 32 583 88

Summa: 43 503 42 874 629

VERKSAMHET

Verksamheten omfattas av hemtjänst, färdtjänst, 
anhörigvård samt daglig verksamhet. Vården och 
omsorgen om äldre personer ska i grunden präglas av 
principen om alla människors lika och okränkbara 
värde. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas 
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande.

Året har främst präglats av arbetet med att hantera 
pandemin med fokus på att skydda liv och hälsa, att 
förebygga/hindra spridningen genom skyddsåtgärder 
exempelvis uppstart av Covidenhet, planera och be-
manna verksamheter samt genom chefstöd på helger 
via jour. Ledningsmöten har hållits 1 - 2 gånger i 
veckan.

Arbetet med Älvsbymodellen har fortgått i något 
mindre omfattning på grund av Covid. Arbetet har 
fortlöpt med handlingsplanens 11 punkter, fokus har 
varit på bemanningsekonomi med stöd av Jotib samt 
arbete med ett salutogent, med tonvikt på friskfakto-
rer, arbetssätt i samverkan mellan HSV-personal och 
undersköterskor. Under hösten har också ett intensivt 
arbete pågått med att ersätta vårt tidigare låssystem, 
Phoniro, till ett nytt och smidigare låssystem, Swed-
lock.  Vidare har även ett nytt digitalt planeringsverk-
tyg, Intraphone införts.

EKONOMI

Under övrigt redovisas intäkter för Covid, kostna-
derna för Covid redovisas under hemtjänst.

Antalet insatstimmar har under 2021 ökat med 
6 300 timmar, det finns en risk att denna ökning 
av insatstimmar fortsätter under 2022 samtidigt 
som resursfördelningen i budget har minskat med 
ca 1 miljon till följd av besparing.
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SÄRSKILT BOENDE

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Övergripande SÄBO 2 923 -550 3 474
Särskilt boende 12 571 10 780 1 790
Resursfördelning SÄBO 48 792 47 190 1 602

Summa: 64 286 57 420 6 866

VERKSAMHET

I verksamhetsområdet ingår två särskilda boenden, 
Nyberga och Ugglan med totalt 109 boendeplatser 
samt en utredningsenhet / korttidsboende. Vården 
och omsorgen av äldre personer skall i grunden präg-
las av principen om alla människors lika värde. Den 
skall även bygga på respekt för individens integritet 
och rätt till självbestämmande. Det förebyggande 
arbetet skall prioriteras.

Året har främst präglats av arbetet med att hantera 
pandemin med fokus på att skydda liv och hälsa, att 
förebygga/hindra spridningen genom skyddsåtgärder 
exempelvis uppstart av Covidenhet, planera och be-
manna verksamheter samt genom chefstöd på helger 
via jour. Ledningsmöten har hållits 1 - 2 gånger i 
veckan. 

Arbetet med Älvsbymodellen har fortgått i något 
mindre omfattning på grund av Covid. Arbetet har 
fortlöpt med handlingsplanens 11 punkter, fokus har 
varit på bemanningsekonomi med stöd av Jotib samt 
arbetet med ett salutogent, med tonvikt på friskfak-
torer, arbetssätt i samverkan mellan HSV-personal 
och undersköterskor. Uppstart av en utredningsenhet 
genomfördes under våren, enheten består av 8 perso-
nal som kan genomföra utredningar 7 dagar i veckan. 
23 utredningar är genomförda i ordinärt hem där 19 
av 23 personer fortfarande bor i sitt ordinära boende 
(83 %). Kostnader för medicinskt färdigbehandlade 
uppgår under året endast till 19 tkr. Under hösten 
installerades ett nytt digitalt trygghetslarm.

EKONOMI

Överskottet under övergripande kan härledas till in-
täkter för Covidkostnader samt projektintäkter, dessa 
kostnader ingår under posten Särskilt boende.

Överskottet under verksamhet Särskilt boende beror 
på mindre avvecklingskostnader än beräknat för av-
vecklingen av Gullvivans samt Källbackens verksam-
heter.

Resursfördelningen visar på ett överskott tack vare 
högre intäkter än budgeterat vilket i sin tur beror på 
fler boende med högre betalningsutrymme.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Övergripande HSV Medicinskt ansvarig 813 658 155
Tekniska hjälpmedel 1 967 2 407 -440
Hälso- och sjukvårdsenhet 20 974 22 688 -1 714

Summa: 23 754 25 753 -1 999

VERKSAMHET

Hälso- och sjukvård omfattar kompetenser såsom 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 
Verksamheten har ansvar över hälso- och sjukvården 
inom särskilda boenden samt över hemsjukvården. I 
verksamheten ingår dessutom kostnader för tekniska 
hjälpmedel samt myndigheten för bostadsanpassning. 
Övergripande kostnader för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, ingår också i verksamheten.

Hela året har främst präglats av arbetet med att 
hantera pandemin med fokus på att skydda liv och 
hälsa. Verksamheten har arbetat med att förebygga/
hindra spridningen genom skyddsåtgärder exempel-
vis uppstart av Covidenhet, planera och bemanna 
verksamheter samt genom chefstöd på helger via jour. 
Vaccinering av brukare, dos två och tre, har liksom 
influensavaccinering av hemsjukvårdspatioenter samt 
på våra boenden genomförts. Arbetet med Älvsbymo-
dellen har fortgått om än i mindre omfattning pga 
Covid, arbetet med handlings-planens 11 punkter, 
fokus har varit på bemanningsekonomi med stöd av 
Jotib samt arbetet med ett salutogent, med tonvikt 
på friskfaktorer, arbetssätt i samverkan mellan HSV-
personal och undersköterskor.

EKONOMI

Främsta anledningen till underskottet är interna kost-
nader till hemtjänsten för tjänsteköp vid delegerade 
insatser, beräknat resultat på 2 134 tkr på helår. En 
utredning för att hantera dessa kostnader är påbör-
jad under hösten och beslut hur dessa kostnader ska 
redovisas tas under 2022.
 
Projektmedel har finansierat en del personalkostnader 
under året vilket minskat det prognosticerade under-
skottet från augusti. 

Intäkter för merkostnad Covid är redovisat under 
övergripande HSV.
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OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Kontaktpersoner/ledsagning 767 343 424
Gruppbostad/Boende enl LSS för vuxna 20 685 20 865 -181
Daglig verksamhet 3 210 2 890 320
Boendestöd i ordinärt boende 803 805 2
Personligt ombud 367 355 12
Övrigt 6 686 6 078 605

Summa: 32 518 31 336 1 182

VERKSAMHET

Inom verksamheten ingår gruppboenden, daglig-
verksamhet, korttids- och fritidshem, kontaktper-
son samt ledsagning. Omsorgen om personer med 
funktionsvariationer skall bygga på respekt och rätt 
till självbestämmande. Insatserna skall ges så att 
de stöder och utvecklar den enskildes förmåga och 
oberoende samt bidrar till den enskildes möjlig-
het att leva som andra i samhället. Året har främst 
präglats av arbetet med att hantera pandemin med 
fokus på att skydda liv och hälsa. Förebygga/hindra 
spridningen genom skyddsåtgärder, planera och 
bemanna verksamheter, chefstöd helger via jour. 
Ledningsmöten 1 - 2 gånger i veckan. I arbetet med 
rätt till heltid har fem deltidsarbetande fått heltids-
tjänster på ett gruppboende.

EKONOMI

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader 
på Aktivitetshuset eftersom färre deltagare funnits på 
plats på grund av pandemin samt att verksamheten 
varit stängd i perioder. Vidare har vi ej haft några 
kostnader för avlastning/boende i annan kommun. 

Under posten övrigt har covidersättning bidragit till 
redovisat överskott.
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PERSONLIG ASSISTANS

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2021 2021 avvikelse

Övergripande 250 -154 404
Personlig assistans 14 575 14 333 242
Resursfördelning pers ass 1 735 0 1 735

Summa: 16 560 14 179 2 381

VERKSAMHET

Verksamheten består av 13 assistansgrupper fördelat 
på två ansvarsområden. 12 brukare i kommunen an-
litar privata assistansbolag. Verksamhetens ekonomi 
påverkas av beslut om insats från Försäkringskassan 
samt kommunens LSS-handläggning. Kommunen 
betalar för de 20 första timmarna per vecka, reste-
rande del står Försäkringskassan för. Omsorgen om 
personer med funktionsnedsättningar skall bygga på 
respekt och rätt till självbestämmande. Insatserna 
skall ges så att de stöder och utvecklar den enskildes 
förmåga och oberoende samt bidrar till den enskildes 
möjlighet att leva ett värdigt liv.

Året har främst präglats av arbetet med att hantera 
pandemin med fokus på att skydda liv och hälsa. 
Förebygga/hindra spridningen genom skyddsåtgärder, 
planera och bemanna verksamheter, chefstöd helger 
via jour. Ledningsmöten har genomförts 1 - 2 gånger 
i veckan. Under året har en personlig assistansgrupp 
avvecklats.

 

 

EKONOMI

Personlig assistans överskott beror främst på att av-
satta medel i resursfördelningen ej har nyttjats efter-
som ingen ny grupp har tillkommit samt att en grupp
 har avvecklats under året. Under övergripande har 
covidersättning bidragit till redovisat överskott.



57

FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Fastigheter och anläggningar 28 037 25 455 2 582
Uppdragsersättning 16 368 18 595 -2 227
Fritidsanläggningar, exkl personal 4 638 6 295 -1 657
Fastighetsförsäljning -50 28 -78
Skog 50 -1 015 1 065

Summa: 49 043 49 358 -315

VERKSAMHET

Drift och underhåll av hela kommunens fastighets-
bestånd, inklusive verksamhetsfastigheter, parker och 
fritidsanläggningar sköts på uppdrag av det helägda 
bolaget Älvsbyns Fastigheter AB. Bolaget erhåller 
en årlig driftersättning för sitt uppdrag där kvalitet 
och omfattning av bolagets uppdrag regleras i årliga 
ägardirektiv.

I ovanstående tabells indelning ingår följande:
Fastigheter och anläggning; hyror, avskrivning och 
räntor, driftskostnader som el, VA och fjärrvärme, 
övriga fastighetsrelaterade kostnader som försäkringar 
och lokalvård samt parkverksamhet.

Uppdragsersättning; kostnader för praktisk drift och 
underhåll av kommunens lokaler och fastigheter.

Fritidsanläggningar, exklusive kostnader för personal; 
innefattar kommunens fritidsanläggningar såsom 
Kanis, Älvåkra idrottsplats och ishall samt sim- och 
sporthall. Kostnader för personal ingår alltså inte.

EKONOMI

De olika verksamheterna inom fastighetsramen upp-
visar olika utfall enligt nedan:

Fastigheter och anläggningar
Den positiva budgetavvikelsen beror dels på högre 
hyresintäkter och lägre driftkostnader för el, där 
kommunen har ett fördelaktigt avtal, och lägre kost-
nader för VA.

Uppdragsersättning 
Kommunen har gått in med underskottstäckning 
om 2 228 tkr till fastighetsbolaget. De främsta 
anledningarna till behovet av underskottstäckning 
är oförutsedda kostnader, såsom haverier, skadegö-
relse, väderpåverkan, vidtagna säkerhetsåtgärder samt 
ökade samhällskrav i samband med Covid. Att det 
för kommunens verksamheter har beviljats mindre 
investeringar för 2021, exklusive simhallen medför 
dessutom minskade intäkter till fastighetsbolaget, då 
antalet arbetsorder minskar.

Fritidsanläggningar
Budgetavvikelsen beror till största del på kostnader 
för rivning i samband med om- och tillbyggnad av 
den nya sim- och sporthallen även om rivningskost-
naderna blev lägre än under hösten aviserat. Om-
byggnationen har ännu inte medfört upplåning för 
hela den beviljade budgeten.

Skog
Överskottet förklaras av intäkter på avverkning i sam-
band med iordningställande av industritomter.
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GATOR

 Budget Utfall Budget-
Verksamhet 2020 2020 avvikelse

Gator 13 473 13 634 -161

Summa: 13 473 13 634 -161

VERKSAMHET

Kommunen är väghållare inom detaljplanelagda 
områden vilket innebär att kommunen äger och 
ansvarar för underhåll av gator och vägar. Älvsbyns 
Energi AB svarar på uppdrag av kommunen för 
driften av gator och vägar. För detta erhåller bolaget 
en årlig driftersättning.

ÄEAB svarar på uppdrag av kommunen även för 
renhållningsverksamheten. Denna ska vara avgifts-
finansierad, och taxor samt avgifter utgår i ersätt-
ning för bolagets åtagande.

Omfattningen av bolagets uppdrag regleras i årliga 
ägardirektiv

EKONOMI

Verksamheten har bedrivits inom tilldelad budgetram 
med en mindre avvikelse som till största delen beror 
på ökade avskrivningskostnader för avslutade projekt 
2020 som genomförts utan budget.
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