Älvdalens kommun
Årsredovisning 2019
Populärutgåva

”Tillsammans är vi starka och
vi vet att Älvdalens kommun
har livskvalitet som vi gärna
delar med oss av.”
Kära kommuninvånare!
Så var det dags att runda av verksamhetsåret
2019. Som vanligt har det varit ett spännande
och innehållsrikt år och som alltid en hel del
utmaningar med utveckling, arbete och
trygghet för våra kommuninvånare.
Vi kommer att minnas 2019 som året
då vi invigde nya Älvdalsskolan. Det var
många som höll fantastiskt fina tal under
invigningsceremonin. H.K.H. Prinsessan
Sofia och Landshövding Ylva Thörn var några
av talarna. Musikskolans elever underhöll
med stämningsfull musik och vackra
dansuppträdanden för en uppenbart rörd
Prinsessa och allmänhet. Vi vill återigen passa
på att tacka Älvdalens Besparingsskog för den
generösa gåvan till den efterlängtade skolan.
Den betyder så mycket för våra barn och
ungdomars utveckling och framtid.
Nya planer är tagna som till exempel
äldreomsorgsplan, vatten och avfallsplan,
översiktsplan, serviceplan och strategier för
lokalförsörjning. Det är viktiga vägledningar
för framtida planeringar.
Fastighetsbolagets 16 nya lägenheter i
Dragspelslunden är fulltecknade, vilket visar på
ett fortsatt behov av att planera för ytterligare
lägenheter i Älvdalen. Det är inte bara i Älvdalen
som det finns efterfrågan på lägenheter. I Idre
är behovet stort av nya lägenheter för att kunna
möta framtida bostadsbehov i och med den
positiva utvecklingen som sker i norr.
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Utveckling i vår norra kommundel fortsätter
med oavbruten fart. Himmelfjälls invigning i
december inger framtidstro. En expanderande
fritidshusmarknad i hela fjällområdet ger många
arbetstillfällen och skapar affärsmöjligheter för
våra lokala företag.
Med utveckling följer också en del utmaningar
för kommunen. För att inte bromsa de som
vill investera i fjällmiljö behöver vi hitta bra
lösningar för vatten och avlopp. För att säkra
driften av kommunens äldre anläggningar
och rörläggningar måste vi investera i dessa.
Det handlar exempelvis om gamla rör som
måste bytas ut eller renoveras.
Ekonomin är som alltid en av många
utmaningar. 2019 var ett bra ekonomiskt år.
Koncernen redovisar ett positivt resultat
på 16.9 miljoner kronor. Kommunens resultat,
borträknat våra bolag, är på 12.2 miljoner kronor,
vilket är över målet på 2 procent överskott
av skatteintäkter.
Verksamheterna i kommunal regi är
av mycket god kvalitet och det ska alla
medarbetare ha en stor eloge för. Tack till er
alla för ert goda arbete. Vi bygger ett tryggt
samhälle i gemenskap. Tillsammans är vi
starka och vi vet att Älvdalens kommun har
livskvalitet som vi gärna delar med oss av.
Tillsammans utvecklar vi Älvdalens kommun!
Kjell Tenn,
Kommunstyrelsens ordförande

Omsättning kommunen

Befolkningsutveckling
Kommunens befolkningssiffror styr
skatteintäkterna och utjämningsbidraget
för det kommande året. Den sista
december hade kommunen 7031
invånare. Det är en minskning med 90
personer jämfört med 2018.

Befolkningsstatistik

596,5
miljoner kronor

584,3
miljoner kronor

Intäkter

Kostnader

Soliditet

Älvdalen

Dalarna

Antal invånare:

7031

287 970

Andel invånare upp
till och med 18 år:

21,5 %

22,5 %

Andel invånare
65 år och äldre:

28,4 %

26,3 %

Medelålder:

46,5 år

44,9 år

Soliditeten mäts som det egna kapitalet i
förhållande till de totala tillgångarna. Måttet
speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt.
Kommunens soliditet inklusive
pensionsförpliktelser är 10,1 procent.
Motsvarande siffra för kommunkoncernen är
4,6 procent. Förra året var soliditeten 6,7 procent
respektive 3,1 procent för kommunkoncernen.
Balansomslutning
Balansomslutningen är summan av kommunens
tillgångar. År 2019 hade kommunen tillgångar
på 396 miljoner kronor och för koncernen var
motsvarande siffra 1126 miljoner kronor. 2018
var motsvarande siffror 364 miljoner kronor
respektive 1043 miljoner kronor.

Årets resultat
Kommunallagen ställer krav på god
ekonomisk hushållning. Grundtanken
bakom detta krav är att varje generation
ska bära sina kostnader.
Årets resultat för kommunen visade ett
positivt resultat på +12,2 miljoner kronor.

Resultat kommunen
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Så här fördelas pengarna

Varifrån kommer kommunens intäkter?

Kommunen hade under året 524 anställda, varav 458 kvinnor och 66 män.
Personalkostnaderna stod för cirka 59 procent av verksamheternas kostnader.
Här kan du se hur vi har fördelat nettokostnaderna under året.

En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och generella statsbidrag.

4 mkr

1%

34 mkr

6%

7 mkr

1%

63 mkr

11 %

7 mkr

1%

Skatteintäkter

311 mkr

51 %

Generella statsbidrag, utjämning
och kommunal fastighetsavgift

167 mkr

28 %

3 mkr

1%

Försäljningsintäkter

35 %

Taxor och avgifter

Barn och utbildning
Verksamheten ansvarar för förskola, grundskola,
gymnasieskola, grundsärskola, fritids och elevhälsa.

Hyror och arrenden

39 %

Bidrag

Vård och omsorg
Verksamheten ansvarar för
särskilt boende, hemtjänst,
individ- och familjeomsorg,
LSS, psykiatri samt hälsooch sjukvård.

Försäljning av verksamhet
och entreprenad

10 %

2%

14 %

Internservice och
kommundirektörens ansvar
Här finns kostnader för
bland annat personalenhet,
ekonomienhet, kostenhet,
kontaktcenter och löneservice.

Politik
Kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges
verksamheter, revision
och jävsnämnd.

Samhällsutveckling
Verksamheten ansvarar
för räddningstjänst, kultur
och fritid, plan och bygg,
miljö och näringsliv.

Finansiella intäkter
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Uppföljning av
kommunfullmäktiges mål
Kommunplanen omfattar mål för planeringsperioden 2019–2021.
Kommunfullmäktige har fastställt fyra externa och tre interna
målområden. Här redovisar vi en uppföljning av kommunfullmäktiges
fyra externa målområden för 2019.

Den välkomnande kommunen Den gröna kommunen
”Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och
känner stolthet över vår kommun…”

”Älvdalens kommun ska stå för en miljöoch klimatanpassad utveckling…”

Ett arbete med att bygga upp e-plattform är
påbörjat, detta kommer att skapa förutsättningar
för bland annat e-tjänster
med signering.

Inom kommunen finns nu åtta laddstolpar
för kommunens elfordon och två laddstolpar
för allmänheten. All elanvändning inom
kommunkoncernen är grön och 80 procent av
uppvärmningen är fossilfri.

Den varma kommunen
”Vi ska vara en omtänksam kommun där alla
människor känner sig trygga och välkomna…”
En medborgardialog har ägt rum.

Den växande kommunen
”Älvdalens kommun ska vara en attraktiv
besöks-, företags- och bostadskommun…”
Under året färdigställdes åtta nya lägenheter för
inflyttning i Dragspelslunden. Fiberutbyggnaden
fortsätter och 85 procent av alla hushåll och
företag har nu fiber med minst 100 Mbit/sek.
Centrumutvecklingen är påbörjad i Idre och
ligger i planeringsfas i Älvdalen.

6 / Årsredovisning 2019 Populärutgåva

Årsredovisning 2019 Populärutgåva / 7

Året i korthet
H.K.H. Prinsessan Sofia
invigde nya Älvdalsskolan
Den 29 november invigdes Älvdalens nya
skola. Vid invigningsceremonin medverkade
H.K.H. Prinsessan Sofia, Landshövding
Ylva Thörn, Kommunalråd Kjell Tenn och
musikskolans elever.
Den nya skolan kännetecknas av färg, ljus
och rymd och är byggd för att inspirera
och underlätta det pedagogiska arbetet.
Byggnationen av skolan har skett i flera
etapper och pågått sedan 2016. Nu är hela
skolan färdig med plats för elever från
förskoleklass till årskurs 9.

Ny översiktsplan
Arbetet med att ta fram den nya
översiktsplanen har varit stort och gediget.
Många av kommunens tjänstepersoner,
kommunmedborgare, politiker och andra
myndigheter har varit engagerade.
Översiktsplanen omfattar hela kommunen
och är vägledande för hur bland annat markoch vattenområden, bebyggelser, service,
infrastruktur och allmänna intressen ska
bevaras, användas och utvecklas fram till år
2030. Den fastställdes av kommunfullmäktige
och vann laga kraft den 30 oktober 2019.

-Jag hoppas verkligen att det här ska bli
en plats för motivation och en plats för
framtidstro. Precis som det var för mig, sa
Prinsessan Sofia i sitt invigningstal och syftade
på sin egen skolgång i Älvdalen.

Lansering av nya alvdalen.se
med uppdaterat utseende
Under 2019 lanserades kommunens nya
webbplats, alvdalen.se. God service, ökat
engagemang och ökad delaktighet är några av
de effekter som nya kommunwebben ska ge.
Arbetet med webben har skett i samverkan
med Mora, Orsa och Vansbros kommuner.
Ett grundligt förarbete gjordes för att kartlägga
målgruppernas behov och önskemål.
För att få en modern och serviceinriktad
webbplats uppdaterades även utseendet
med nya färger, typsnitt och grafiska element.
Det uppdaterade utseendet återspeglas även i
denna populärutgåva.

Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på alvdalen.se

