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1 Året som gått 2019 

Kära kommuninnevånare! 

Så var det dags att runda av verksamhetsåret 2019 som varit spännande, innehållsrikt och som 

alltid med en del utmaningar. 

Vi lever i en föränderlig värld där man inte får ta något förgivet. Nya tider kräver ständiga 

anpassningar och något som vi inte kan blunda för. Vi måste försöka vara steget före, diskutera 

och analysera våra möjligheter, men också vara ödmjuka inför förändringar. 

Historia. I slutet av 1800-talet bildades Älvdalens Besparingsskog för att främja 

samhällsutvecklingen. Under Besparingsskogens första 50 åren kunde bygden resa sig socialt 

och ekonomiskt ur fattigsamhället. Det andra halvseklet ägnade sockenmännen åt att bygga ett 

modernt samhälle med vägnät och broar över vatten mm. 

Det var starten från ett fattigsamhälle till ett samhälle i utveckling. En utmaning som man då 

lyckades med och som vi nu bygger vidare på. 

Kommunen är tacksam för allt som Älvdalen och Särna-Idres Besparingsskogar bidragit till. 

Med ett stort och viktigt inflytande på bygden, och som en motor för en fortsatt positiv 

utveckling i framtiden. Som med bygget av nya Älvdalsskolan, och bidraget på 10 miljoner från 

Älvdalens Besparingsskog. Stort tack till alla medlemmar i Älvdalens Besparingsskog. 

Axplock av händelser under året. Äntligen kunde sista etappen av nya Älvdalsskolan invigas 

med pompa och ståt. Vår egen prinsessa Sofia var på plats och höll tal inför stor publik, och en 

och annan tår kunde man också se i ögonvrån när vår ungdomar dansade i en fantastisk 

skolmiljö. 

Andra händelser som präglat det kommunala verksamhetsåret är att vi klubbat igenom ett antal 

viktiga planer som äldreomsorgsplan, VA-plan, översiktsplan, lokalförsörjningsstrategi och 

serviceplan som berättar vår inriktning, och ger vägledning hur kommunen tänker inför 

framtiden. 

Fastighetsbolagets 16 nya lägenheter i dragspelslunden är fulltecknade vilket är positivt, och 

visar på ett ökat behov av lägenheter i vår södra kommundel. 

Som alltid har kommunen en del utmaningar. Framförallt med VA-försörjningen i norr där 

intresset med att investera i fjällmiljö bara ökar, och exploatörers förväntningar på att kommunen 

tillhandahåller VA-lösningar för utveckling tas förgivet. 

Invigningen av Himmelfjäll i december var en händelse som är positiv för norra kommundelen 

och inger framtidstro och ger arbetstillfällen för ortsbefolkning. 

Den positiva utvecklingen i norr medför också att kommunens fastighetsbolag planerar för nya 

bostäder för att möta nu och kommande behov. Bredbandsutbyggnad fortgår för att öka 

tillgänglighet för företag och invånare. Fördjupat översiktsarbete har startats upp i Idre med 

möten med skola och ortsbefolkning med centrumvandringar för bästa samråd inför 

ställningstagande. 

Ekonomi. Jag vill upprepa samma text som 2018, med att det primära målet är att inte förbruka 

mer pengar än vad kommunfullmäktige tilldelat för kommunens verksamheter. Den ekonomiska 

situationen är en aning bättre men fortfarande ansträngd, och helt nödvändigt att vara återhållsam 

med tilldelade medel för att kunna amortera på koncernens höga lån. 

Älvdalens kommun gör även 2019 ett bra ekonomiskt resultat! Koncernen redovisar ett positivt 

resultat på 16,9 miljoner vilket är mycket tillfredställande. 

Kommunens resultat, borträknat våra bolag är 12,2 miljoner och över målet 2% överskott av 

skatteintäkter. 
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Jag är stolt över att kunna redovisa det goda resultatet, men ödmjuk för vad framtiden har i sitt 

sköte. 

Kommunen vet att det finns många utmaningar, en del kan man planera inför, andra mer 

svårbedömda. 

Verksamhet. Jag vill tacka all personal i bolag och kommun för det goda arbetet som ni utför i 

alla våra verksamheter. Personalen är vår ryggrad. En bibehålla hög kvalité i våra verksamheter 

bygger på bra arbetsmiljö, arbetsglädje, kamratskap och samförstånd för våra uppdrag. Vi 

fortsätter bygga vidare på det mycket goda betyget i rapporten ”kommunens kvalité i korthet”. 

Något vi ska vara stolta över och fortsätta bygga vidare på 

Tillsammans utvecklar vi Älvdalens kommun! 

Älvdalens kommun är en fantastisk kommun med stora utvecklingsmöjligheter. Epitetet 

”TRERIKET” det andra bara drömmer om har vi i överflöd. Fjällriket-Skogsriket- Älvriket, en 

kommun som både lockar och ger möjligheter till livskvalité. I Älvdalens kommun finns Idre 

sameby som är den sydligaste samebyn I Sverige. Älvdalens kommun är också 

förvaltningskommun för samerna där vi ska arbeta för att främja och utveckla det samiska 

språket. Våra företag, etablerade som nya är ryggraden i vårt samhälle. En fortsatt dialog med 

företagarna i norr och söder varvade med företagsfrukostar är ett framgångsrikt recept som vi vill 

värna om. 

Tack för ordet! 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
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2 Kommunens organisation 

Under 2019 har kommunen gjort en organisationsförändring. Förändringen innebär att 

Samhällsutveckling och Internservice bilade en gemensam förvaltning Service- och 

utvecklingsförvaltningen. Ett flertal enheter har också bytt förvaltning. 

   

 

  

3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Omvärldsanalys 

Sveriges utveckling 

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) presenterar aktuella budgetförutsättningar vid ett flertal 

tillfällen under året. Enligt senaste rapporterna "Ekonomirapporten december" samt "Makronytt 

1 2020" utkommen i februari rapporteras att toppen på högkonjunkturen nu är passerad och en 

mild lågkonjunktur väntar 2020-2021. Detta beror enligt SKR framförallt på världskonjunkturen 

som försämras av bland annat handelskrig och Brexit. I Sverige förväntas sysselsättningen 

minska och arbetslösheten öka från år 2020. BNP beräknas öka med 1 % under 2019 och 2020. 

Kommunerna är nu inne i en utmanande period med en stor ökningstakt av kostnaderna utifrån 

det demografiska behovet dvs kostnader för barn och äldre. Enligt Finansdepartementets 

beräkningar saknas 90 mdkr 2026 med oförändrat välfärdsåtagande. 

Diagrammet nedan visar demografiskt tryck samt utveckling av sysselsättningen i ekonomin, 

vilken är basen för kommunernas skatteintäkter. Under 20-talet kommer de demografiska 

kostnaderna att öka snabbare än intäkterna. 

COVID-19.  

En händelse som inte påverkar 2019 men definitivt kommer att påverka år 2020 är covid-19 eller 

i folkmun "coronaviruset". Omfattningen kan vi inte se i skrivande stund men helt klart är det en 

global pandemi som förutom att påverka människors liv även kommer att påverka ekonomi och 

företags överlevnad både globalt och lokalt. Arbetslösheten kan också komma att öka.  

För Älvdalens kommun kommer pandemin att påverka vård- och barn- och utbildning 

omedelbart med effekter för minst år 2020 men kanske även för kommande år beroende på 

möjligheten att begränsa spridningen av covid-19. Även eventuell arbetslöshet inom privata 

sektorn kommer att innebära ett ökat tryck på arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd där 

kommunen har en stor del och ett stort ansvar.  

Enligt SKR:s preliminära i bedömning i mars 2020 minskar detta tillväxten med 0,9 

procentenheter, det skulle innebära minskade skatteintäkter med ca 6 mkr/år för Älvdalens 

kommun.  
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Kommunsektorns utveckling 

Kommunerna redovisade år 2018 ett resultat på 14 (24 mdkr 2017) mdkr inklusive rea- och 

exploateringsvinster. Detta motsvarar 2,5 (4,4) % av skatter och generella statsbidrag. 

Exkluderas rea- och exploateringsvinster på 8,6 mdkr uppgår resultatet till 1,0 (2,0) %. 

Genomsnittet under en tioårsperiod är 3,0%. 108 av 290 kommuner hade ett resultat på minst 

2 % år 2018, jämfört med 193 året innan. 69 kommuner hade ett negativt resultat 2018, jämfört 

med 20 stycken året innan. 

 

Älvdalens utveckling 

Befolkning 

År 2016 bröts den negativa trend i befolkningsutvecklingen som präglat Älvdalens kommun de 

senaste årtiondena. Men 2019 sjönk befolkningen med 90 invånare till 7031 per 31 december 

2019. Befolkningsprognos som har tagits fram av SCB 2018 visar dock på en fortsatt negativ 

befolkningsutveckling. 
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Arbetslöshet 

Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd dividerat med 

antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad respektive år. 

 

3.2 Resultat 

  Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Verksamhetens intäkter 104,5 91,5 132,4 115,6 

Verksamhetens kostnader -571,4 -546,0 -581,6 -565,5 

Avskrivningar -11,6 -11,9 -12,7 -13,7 

Verksamhetens nettokostnader -478,6 -466,3 -461,9 -463,6 

     

Skatteintäkter 311,4 311,4 305,0 295,7 

Generella statsbidrag och utjämning 167,5 163,1 157,7 161,5 

Verksamhetens resultat 0,3 8,2 0,9 -6,3 

     

Finansiella intäkter 3,2 2,5 3,5 1,1 

Finansiella kostnader -1,3 -0,7 -1,0 -0,2 

Resultat efter finansiella poster 2,2 10,0 3,4 -5,4 

     

Extraordinära poster 10    

     

ÅRETS RESULTAT 12,2 10,0 3,4 -5,4 
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Kommentarer: 

Årets resultat 

Årets resultat är +12,2 mkr vilket är ökning med 8,8 mkr jämfört med föregående år. Avvikelsen 

mot budget 2019 är +2,2 mkr. 

Verksamhetens intäkter: 

Intäkterna har minskat med 27,9 mkr (-21,1%) jämfört med 2018. 2018 hade kommunen en 

engångsintäkt för branden i Trängslet (21,2 mkr). Andra stora poster är driftbidrag från 

Arbetsförmedlingen (5,6 mkr. 12,9 mkr 2018) samt statsbidrag från Migrationsverket för 

integration (11,2 mkr). 

Verksamhetens kostnader: 

Kostnaderna har minskat med 10,2 mkr (-1,7%) jämfört med 2018. Bortser man från kostnader 

för branden i Trängslet (21,2 mkr) så har verksamhetens kostnader ökat med 10 mkr jämfört med 

2018.  Den största posten är personalkostnader 328,5 mkr, där har en minskning med 15,8 mkr 

skett jämfört med 2018. Personalkostnaderna för räddningstjänsten har flyttats till 

räddningstjänstförbundet och därmed minskat med 13,6 mkr hos kommunen. Löneökningar 

motsvarar ungefär 6 mkr. 

Avskrivningar: 

Avskrivningarna har minskat med 1,0 mkr (-8,0%) jämfört med 2018. Minskningen beror på att 

avskrivningarna för fordon minskat med 1,1 mkr sedan dessa fördes över till 

Räddningstjänstförbundet, som istället har dessa avskrivningskostnader. 

Skatteintäkter: 

Skatteintäkterna har ökat med 6,4 mkr (+2,1%) jämfört med 2018. Delvis beroende på att 

befolkningen ökade med 44 personer (0,6 %) från 1 november 2017 till 1 november 2018, dvs 

det datum som är avstämningstidpunkt för skatteintäkterna. Varje person motsvarar ca 56 000 kr, 

dvs befolkningsökningen motsvarar ca 2,5 mkr. 

De totala skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och utjämningen ökade med 16,1 mkr 

(3,5 %) 

Generella statsbidrag och utjämning: 

Posten har ökat med 9,7 mkr (+6,2%) jämfört med 2018. Posten inkomstutjämning har ökat med 

6,4 mkr beroende på att kommunens skattekraft som andel av rikets minskade 83,8% jämfört 

med 84,4 % 2018. 

Finansiella intäkter och kostnader:  

De finansiella intäkterna består av borgensavgift 0,3% för bolagen samt återbäring från 

Kommuninvest. Intäkterna minskade med 0,3 mkr, utdelningen från Kommuninvest minskade 

med 0,4 mkr medan borgensintäkterna ökade med 0,1 mkr. 

De finansiella kostnaderna har ökat (+0,3 mkr) jämfört med 2018. 0,8 mkr beror på att 

räntekostnaden för pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) bokförs här from 2019. En 

nedskrivning av aktieposten i Förenade Småkommuners Försäkrings AB har gjordes 2018 med 

0,5 mkr. 

3.3 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer. 
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Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning. 

En tumregel som finns i kommunsektorn för god ekonomisk hushållning är att resultatet ska 

uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. Överskott behövs för att 

• Finansiera kommunens investeringar 

• Finansiera de pensionsrättigheter som anställda intjänat före 1998 i kommunen 

• Hantera oväntade händelser eller sämre tider 

Utifrån kriterierna för god ekonomisk hushållning är följande mål framtagna för 

planeringsperioden 2019-2021. 

3.4 Uppföljning finansiella mål 

Finansiellt mål, Koncernen 

Mål Måluppfyllelse 

Kommunkoncernens resultat 2019-2020 ska som lägst uppgå till lägst 

2 % av kommunens intäkter i form av skatter och bidrag. 
Resultatet för 2019 är 16,9 mkr (3,5 %). Målet är därmed uppnått 

Koncernens låneskuld ska fr 2020 succesivt minskas med 1 200 kr 

per invånare och år. 

Resultatet av detta mål kan utläsas först år 2020.Men kommer då 

inte nås som följd av stora investeringar i VA. 

Finansiellt mål, Kommunen 

Mål Måluppfyllelse 

Kommunens resultat 2019-2020 ska som lägst uppgå till lägst 2 % av 

kommunens intäkter i form av skatter och bidrag. 

Resultatet för 2019 är 12,2 mkr (2,5 %). Målet är därmed nått 

Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna 

medel. Dvs summan av avskrivningar plus årets resultat 

Investeringar: 27,7 mkr. Finansierat med 23,8 mkr, målet är därmed 

inte uppnått. 

3.5 Verksamheternas resultat 

Förvaltning 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 
Avvikelse 

Budget 

kostnader 

Utfall 

kostnader 
Avvikelse 

Nettoavvik

else 

Kommunfullmäktige -0,1 -0,2 0,1 2,9 2,9 0,0 0,1 

Kommunstyrelse -2,5 -2,9 0,4 26,9 26,9 0,1 0,4 

Kommundirektör -2,2 -3,7 1,5 12,8 14,7 -1,9 -0,4 

Vård- och omsorgsförvaltningen -43,7 -50,9 7,2 212,0 229,2 -17,1 -10,0 

Barn- och utbildningsförvaltningen -10,0 -26,6 16,6 173,0 185,2 -12,2 4,5 

Service- och 

utvecklingsförvaltningen 
-33,0 -38,1 5,1 124,3 122,7 1,7 6,7 

Därav Löneservice -6,6 -7,3 0,6 8,5 9,3 -0,7 -0,1 

Summa Verksamhet -91,5 -122,0 30,9 552,0 581,5 -29,5 1,4 

Finansiering -479,0 -484,0 5,1 8,5 12,8 -4,3 0,8 

Totalt -570,5 -606,5 36,0 560,5 594,4 -33,9 2,2 

Budgeterat resultat för året       10,0 

Årets resultat       12,2 
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Kommentar: 

Kommunens totala resultat uppgår till 12,2 mkr, jämfört med budgeterade 10,0. Verksamheterna 

redovisar en avvikelse mot budget på +1,4 mkr. Avvikelsen samma period föregående år var -

3,0 mkr. Den största positiva avvikelsen finns inom Service- och utvecklingsförvaltningen 

+6,7 mkr. Den största negativa avvikelsen -10,0 mkr finns inom Vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige: 

Avvikelse mot budget på +0,1 mkr. Överförmyndarverksamheten redovisar en avvikelse på 

+0,2 mkr utifrån lägre kostnader för gode män för ensamkommande barn. Underskott finns bla 

hos Revision och Myndighetsnämnden. Räddningstjänsten hade ett underskott på -1,0 mkr, men 

det avser kostnader som inte avser förbundet. 

Kommunstyrelsen: 

Avvikelse år 2019 är +0,4 mkr. Ej fördelade medel uppgick till 2,2 mkr och består av ej 

fördelade medel för löneökningar och avskrivningskostnader. 

Kommundirektören: 

Avvikelsen 2019 är -0,4 mkr. Personalenheten (0,5 mkr) lägre utbildningskostnader inom 

förvaltningen och Ekonomienheten (+0,2 mkr) som följd av vakanser. Kommundirektören (-1,0 

mkr), -0,5 mkr är avser besparing på resor som har genomförts av förvaltningen och -0,4 mkr 

informationshantering. 

Vård och omsorgsförvaltningen: 

Avvikelsen -10,0 mkr. Beror på ökade kostnader för placeringar (-5,1 mkr) och ekonomiskt 

bistånd (-0,3 mkr). Andra större avvikelser är personalkostnader inom särskilt boende (-5,5 mkr) 

och hemtjänsten (-2,0 mkr). Inom särskilt boende har man haft överbeläggningar då trycket på 

platser varit stort. 

Barn- och utbildningsförvaltningen: 

Avvikelse +4,5 mkr. 10 mkr avser bidrag från besparingsskog. För- och grundskolan inkl 

elevhälsan +0,5 mkr, där framförallt förskolorna har positiva avvikelser mot budget. 

Gymnasiesamverkans underskott uppgår till -6,9 mkr, som följd av minskade statsbidrag, fler 

elever, ökade kostnader för interkommunala ersättningar, mm. 

Service- och utvecklingsförvaltningen: 

Förvaltningen redovisar en avvikelse mot budget på +6,7 mkr. På intäktssidan har 

Samhällsenheten en avvikelse på +3,0 mkr som följd av expansionen inom fjällområdet och 

Kultur och fritid har överskott på intäktssidan med 1,4 mkr. I övrigt består överskotten 

framförallt av vakanser. 

Finansiering 

Avvikelsen för 2019 mot budget är +0,8 mkr. Skatteintäkter +4,4 mkr som följd av ökad 

befolkning och statsbidrag. semesterlöneskuld och andra personalkostnader -1,5 mkr samt 

pensionskostnader -2,1 mkr. 
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3.6 Avstämning mot balanskrav 

Mkr Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 12,2 3,4 -5,5 

Avgår: samtliga relationsvinster 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12,2 3,4 -5,5 

Medel till resultatutjämningsreserv -7,4 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 4,8 3,4 -5,5 

Balanskravsresultat från tidigare år -2,1 -5,5 0,0 

Summa 2,7 -2,1 0,0 

Balanskravsresultat att reglera 0,0 -2,1 -5,5 

Regler om balanskravet enligt Kommunal redovisningslag (KRL) innebär att resultatet ska 

återställas inom tre år. Vid underskott skall kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur 

återställande ska ske. Utfallet 2017 var -5,5 mkr, dvs ett underskott som skall återställas inom tre 

år, vilket nu har skett. 

Kommuner har möjlighet att reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) som får 

användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Reservering får göras med högst ett 

belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets 

resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger: 

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget kapital, inklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Älvdalens kommun har positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen och reserverar då enligt 

alternativ 1. 

  

3.7 Eget kapital 

1998 ändrades redovisningen av pensionsskulden. Intjänad pension till och med 1997 redovisas 

från och med 1998 som en ansvarsförbindelse. 

Nedanstående diagram redovisar därför även det egna kapitalet inklusive pensionsskulden. Med 

hela pensionsskulden inräknad uppgår det egna kapitalet per 31/12 2019 till 39,8 mkr (24,5 mkr). 
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3.8 Soliditet 

Soliditeten mäts genom att relatera det egna kapitalet till de totala tillgångarna. Soliditeten visar i 

vilken grad tillgångarna har anskaffats med egna medel, och den är därmed ett mått på den 

finansiella styrkan. 

Årets överskott (12,2 mkr) ökar det egna kapitalet. De totala tillgångarna ökade med 31,7 mkr ( 

8,7 %) vilket totalt innebär att soliditeten minskar från 50,1 % till 49,2 %. Det gäller när 

soliditetsmåttet redovisas enligt balansräkningen, dvs exklusive pensionsskulden. 

Räknas pensionsskulden in uppgår soliditeten till 10,1 % att jämföra med 6,7% året innan, detta 

då ansvarsförbindelsen succesivt minskar samt som följd av årets överskott. 

 

  

3.9 Låneskuld 

Kommunens kvarvarande låneskuld på 8 mkr löstes in under 2016 vilket innebär att det inte 

finns någon låneskuld per 31 december 2019. Inte heller checkkrediten är använd per 31/12-

2019. För koncernen, se sid 21. 

  

3.10 Likviditet 

Med likviditet menas betalningsförmågan på kort sikt. För att säkerställa betalningsförmågan har 

kommunkoncernen en limit på 50 mkr. De likvida medlen har minskat med 7,6 mkr under året 

till 20,6 mkr. Framförallt kommunens investeringar på 28 mkr, jämfört med självfinansiering på 

23,9 mkr belastar kassan negativt.  Se kassaflödesanalys sid 34. 

3.11 Borgensåtagande 

Kommunens nyttjade borgensåtaganden uppgick den 31 december 2019 till 685,1 mkr (630,1 

mkr), varav 308,1 mkr avser lån till Norra Dalarnas Lokaler AB, 115,0 mkr avser lån till Norra 

Dalarnas Fastighets AB samt 262 mkr till Älvdalen Vatten och Avfall AB 
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3.12 Investeringar 

Förvaltning Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

Kommunchef 0 276 -276 

Vård- & omsorgsförvaltningen 1 300 680 620 

Barn- & utbildningsförvaltningen 10 100 5 622 4 478 

Service- & utvecklingsförvaltningen 14 600 21 087 -6 487 

Kommunfullmäktige & kommunstyrelse 0 35 -35 

    

Totalt 26 000 27 700 -1 700 

Årets investeringar uppgick netto till 27,7 mkr (25,2 mkr 2018). Den största investeringen 

gjordes i fiberutbyggnaden 15,2 mkr. 

Kommentarer (större avvikelser): 

Kommunchef 

Obudgeterade utgifter för arbete med Stratsys och Qlick view. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Avvikelsen mot budget på +0,6 mkr beror på två projekt datorer/läsplattor samt Larm e-

hjälpmedel (0,5 mkr) där det sistnämnda inte hunnit påbörjas 2019. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Avvikelsen mot budget 2019 är +4,5 mkr. Detta beror bland annat på att delar av investeringarna 

istället köptes in med leasingavtal. 

Service- och utvecklingsförvaltningen 

Avvikelsen mot budget på -6,5 mkr beror till största delen på Bredbandsutbyggnationen. Taket 

på Naturbruksgymnasiet var budgeterat till 3,0 mkr, men är inte färdigt, 0,8 mkr investerades 

under 2019. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Avvikelsen beror på ej budgeterade utgifter för Publika laddare. 

Kod Benämning Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

0030 BREDBAND  3 000   15 226  - 12 226  

0050 INVENTARIER LÖNEKONTORET  -   27  - 27  

0070 INTERN SERVICE OSPECAT  100   46   54  

0090 INVENTARIER SIM- & ISHALL  100   69   31  

0210 KOMMUNDIREKTÖR OSPECAT  -   40  - 40  

0310 SAMHÄLLSUTV OSPECAT  200   142   58  

0730 VÅRD O OMSORG OSPECAT  -   55  - 55  

0750 VOF KONTORSMÖBLER  350   334   16  

0760 VOF DATORER LÄSPLATTOR  500   291   209  

0770 VOF LARM E-HJÄLPMEDEL  450   -   450  

1020 PUBLIKA LADDARE  -   35  - 35  

1300 CENTRUMUTVECKLINGSÅTGÄRDE  1 000   206   794  

1310 GATUNAMNSSKYLTAR  50   -   50  

1320 BELÄGGNINGSARBETEN VÄGAR  3 200   2 472   728  

1330 NYA VÄLKOMSTSKYLTAR  100   -   100  
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1350 GATUBELYSNING  -   39  - 39  

1410 ÅTGÄRDER DAGVATTENSYSTEME  500   -   500  

1420 DAGVATTENLEDNING  -   349  - 349  

1490 BYGGNMINNE NYA PORFVERKET  -   11  - 11  

1500 NATURBRGY TAK SÄKERHSKYDD  3 000   -   3 000  

1510 SAMFÖRL EL- GATUBELYSNING  1 500   1 547  - 47  

1520 NATURBR.GYMN, LÅS O LARM   -   844  - 844  

1530 UTBYTE AV ELLJUSSPÅR  200   19   181  

1540 SKIDBRO ÄLVDALENS SKIDSTA  750   -   750  

1600 INVENTARIER NYA ÄLVDALSSK  8 000   -   8 000  

1601 160X MÖBL MÅTTL SLIT 10ÅR  -   2 434  - 2 434  

1602 160X MÖBL STORT SLIT 5ÅR  -   206  - 206  

1603 160X DATAKOMM.ANL 10ÅR  -   563  - 563  

1604 160X MASKINER 5ÅR  -   192  - 192  

1610 SKOLAN INVENTARIER  500   1 431  - 931  

1620 BARN O UTBILDNING OSPECAT  -   796  - 796  

1650 BUF DIGITALISERING  1 600   -   1 600  

1820 KOSTEN INVENT NYA ÄS 10ÅR  200   90   110  

1840 PROGRAM PERSONAL EKONOMI  200   -   200  

1850 ISF DIGITALISERING  500   236   264  

     

 Totalt 26 000 27 700 -1 700 

Kommentarer (större avvikelser): 

0030 Bredband 

Avvikelsen mot budget beror till delvis på att bredbandsutbyggnationen återsöker 50 % medel 

retroaktivt från Eruf. Det betyder att utgifterna syns först och bidragen kommer senare. ERUF 1-

2 har blivit 3,6 mkr dyrare än planerat. I Idre fjäll har kostnaderna ökat med 2,2 mkr pga svåra 

markförhållanden, förebyggande insatser för framtida exploatering. Vissa projektdelar har 

tidigarelagts. 

Under perioden 2010-2019 har kommunen investerat 112 mkr i bredbandsutbyggnaden, 34 mkr 

har finansierats med intäkter varav 16 mkr är statsbidrag och resterande är anslutningsavgifter.  

Till detta tillkommer intäkter från de företag som använder nätet samt kommande 

anslutningsavgifter och bidrag, men även ytterligare investeringar på 10-talsmiljoner. 

  

16XX Inventarier Nya Älvdalsskolan 

Flertalet inköp skedde som leasing istället för investering, framförallt datorer/plattor. 

Generellt flertalet projekt som inte blivit färdiga i planerad takt inom framförallt 

Samhällsenheten. 
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3.13 Externa tjänster 

Köp av externa 

tjänster (mkr) 
2019 2018 2017 2016 2015 

Köp från andra 

kommuner 

52,4 52,6 49,6 46,5 49,4 

Köp från 

kommunalförbund 
10,6     

Köp från Region 6,7 6,2 1,0 2,1 2,3 

Köp från staten 4,0 3,6 4,1 4,1 4,2 

Köp från föreningar 

eller stiftelser 
3,7 5 4,9 2,3 1,2 

Köp från företag 66,6 81,8 83,6 88,8 73,1 

Köp från enskilda 4,6 4,8 4,9 5,2 3,4 

Summa 148,6 154,0 148,1 149,0 133,6 

All kommunal verksamhet bedrivs inte i kommunal regi. Ovan redovisas omfattningen av 

kommunal verksamhet utförd av andra huvudmän. 

Från och med 2019 bedrivs Räddningstjänsten inom kommunalförbundet Brandkåren Norra 

Dalarna. I förbundet ingår Älvdalen, Mora, Orsa, Vansbro och Leksand. 

  

3.14 Pensioner 

Pensioner inklusive löneskatt 

Pensioner inklusive löneskatt (mkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Pensioner som redovisas som kortfristig 

skuld 

13,4 13,7 14,2 14,2 12,3 

Avsättning till pensioner, inkl 

garantipension 

34,4 30,0 26,6 26,3 25,8 

Pensioner redovisade som 

ansvarsförbindelse 

154,9 158,1 169,2 171,5 175,0 

Placerade pensionsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total pensionsskuld 202,7 201,8 210,0 212,0 213,1 

Återlånade medel 202,7 201,8 210,0 212,0 213,1 

3.15 Koncernredovisning 

  Utfall     2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

Verksamhetens intäkter 183,9 201,8 184,9 213,1 

Verksamhetens kostnader -612,0 -624,6 -609,6 -605,0 

Avskrivningar -38,1 -37,1 -32,3 -31,6 

Verksamhetens nettokostnader -466,1 -459,9 -457,0 -423,5 

     

Skatteintäkter 311,4 305,0 295,7 284,6 

Generella statsbidrag och utjämning 167,5 157,7 161,5 157,1 

Verksamhetens resultat 12,8 2,9 0,2 18,2 

     

Finansiella intäkter 1,3 3,6 2,0 1,2 

Finansiella kostnader -7,2 -7,9 -5,7 -7,9 
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Resultat efter finansiella poster 6,9 -1,5 -3,5 11,5 

     

Extraordinära poster 10,0    

     

Årets resultat 16,9 -1,5 -3,5 11,5 

3.15.1 Inledning 

Koncernredovisningen ger en samlad bild av kommunens totala ekonomiska åtaganden oavsett 

val av verksamhetsform. 

I koncernen Älvdalens kommun fanns 2019 fyra bolag där kommunens inflytande var hundra 

procent. Det fanns också ett femte bolag, Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB (NODAVA AB) 

där inflytandet uppgår till 1/3. Med i koncernredovisningen fanns även ett kommunalförbund. 

• Norra Dalarnas Fastighets och Infrastruktur AB  

• Norra Dalarnas Fastighets AB  

• Norra Dalarnas Lokaler AB  

• Älvdalens Vatten och Avfall AB  

• Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 

NODAVA AB ingår inte i koncernsammanställningen. Bolagets ändamål är att sköta drift och 

underhåll av VA-anläggningarna och avfallsanläggningarna samt planering och administration åt 

Älvdalen Vatten och Avfall AB.  Bolaget är ett gemensamt driftbolag för Mora, Orsa och 

Älvdalens kommuner. Bolaget ägs gemensamt av respektive kommuns ägarbolag. Älvdalen 

Vatten och Avfall AB:s andel är 1/3. 

Kommunen hade mindre ägarandelar och inflytande i följande bolag och stiftelser (för vissa 

stiftelser avser ägarandelen styrelserepresentationen): 

• Stiftelsen Idre fjäll, 46% 

• Älvdalens Utbildningscentrum, 25% 

• Stiftelsen Nordomsjöns Bro, 20% 

• Stiftelsen Sydsamiskt Center, 20% 

• Stiftelsen Vasaloppsleden, 17% 

• Förenade Småkommuners Försäkrings AB, 4,3% 

• AB Dalatrafik, 1,5% 

• AB Dala Kemiavfall, 0,6% 

• Dalhalla Förvaltning, 0,5% 

• Kommuninvest i Sverige AB, 0,16% 

Stiftelserna och bolagen togs inte med i koncernredovisningen därför att kommunen saknade ett 

väsentligt inflytande eller därför att företagens omsättning eller tillgångar inte var betydande i 

förhållande till kommunens resultat- och balansräkning. 

3.15.2 Finansiella nyckeltal 

Årets resultat 

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 16,9 mkr (-1,5 mkr) före skatt. 

Låneskuld 

Låneskulden har ökat under året och uppgår till 685 mkr (630 mkr). Nyupplåning har skett av 

Norra Dalarnas Lokaler AB och Älvdalen Vatten och Avfall AB. Under 10-talet har koncernens 
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låneskuld ökat med 408 mkr (247 %) vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 9,5 %. 

 

Soliditet 

Nedan visas kommunkoncernens soliditet exkl och inkl hela pensionsskulden. 2019 är soliditeten 

4,6 % när hela pensionsskulden inkluderas. Men trenden är en sjunkande soliditet, bortsett ifrån 

primärkommunen som betalar av på sin pensionsskuld. Speciellt gäller detta Älvdalen Vatten 

och Avfall AB. 

 

3.15.3 Norra Dalarnas Fastighets och Infrastruktur AB 

Inledning 

I april 2014 förvärvade bolaget samtliga aktier i Norra Dalarnas Fastighets AB och Norra 

Dalarnas Lokaler AB från Älvdalens kommun. Norra Dalarnas Fastighets AB förvaltar främst 

kommunens bostadsfastigheter medan Norra Dalarnas Lokaler AB förvaltar merparten av 

kommunens verksamhetslokaler. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat för moderbolaget var +0,9 mkr (-0,9 mkr). Soliditeten för moderbolaget uppgår till 

90,8% (90,7%) 

Årets resultat för koncernbolaget Norra Dalarnas fastighets och infrastruktur var 3,0 mkr (-1,0). 

Soliditeten för koncernbolaget uppgår till 16,1% (15,9%) 
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3.15.4 Norra Dalarnas Fastighets AB 

Inledning 

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag är Älvdalens kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget 

förvaltade vid ingången av året 361 lägenheter, LSS/HVB hem samt Äldreboenden och 

Vårdcentraler. Bolaget har förvaltningsavtal med Norra Dalarnas Lokaler AB, Älvdalens 

kommun, Nordisk Renting samt SBB och tar genom dessa hand om ett antal fastigheter. 

Vid slutet av året förvaltades 357 lägenheter fördelade på Älvdalen: 235, Särna: 65 och Idre: 57. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat efter finansiella poster var 2,5 mkr (0,0 mkr). Soliditeten uppgår till 34,2% 

(33,7%). 

Intäkterna har ökat från 61,9 mkr till 62,2 mkr. Rörelsens kostnader har minskat från 60,7 mkr 

till 58,5 mkr. Den största minskningen gäller reparations- och underhållskostnader som minskat 

från 10,7 mkr till 6,5 mkr, medan framförallt elkostnaderna ökat. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bolaget har under året avslutat nyproduktionen av 8 lägenheter. Lägenheterna är de sista i 

projektet som kallas Dragspelslunden. De totalt 16 nya lägenheterna har varit ett välkommet 

tillskott på hyresmarknaden i Älvdalens centralort som under lång tid varit oförändrad 

Personalstyrkan är oförändrad och består av 36 tillsvidareanställda, varav 8 på fastighetsbolaget. 

Hyror för bostadslägenheter höjdes med 2,4 % från 1 februari 2019 och hyrorna kommer att 

höjas med 2,0 % från 1 januari 2020. Uthyrningsgraden för hela företaget under året var 98,6% 

(99,3%) 

  

3.15.5 Norra Dalarnas Lokaler AB 

Inledning 

Norra Dalarnas Lokaler AB är ett fastighetsbolag verksamt i Älvdalens Kommun. Bolagets 

ändamål är att äga och svara för god förvaltning av kommunens egna lokaler och anläggningar. 

Verksamheten startade 2014-08-01 då bolaget från Älvdalens Kommun övertog ett 

fastighetsstånd med verksamhetslokaler i Älvdalen, Särna och Idre. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat efter finansiella poster var 1,8 mkr (-1,7 mkr). Soliditeten uppgår till 3,6 % (3,5%). 

Intäkterna har ökat med 0,8 mkr, från 51,2 mkr till 52,0 mkr. 

Rörelsens kostnader har minskat med 3,5 mkr från 49,2 mkr till 45,7 mkr. Minskningen beror på 

reparationer och underhåll som minskat från 8,5 mkr till 5,7 mkr. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under året har etapp 2 av Älvdalsskolan färdigställts, med detta har majoriteten av arbetena med 

nya Älvdalsskolan avslutats. Under året har även taket bytts på förskolan Tallkotten. 

Anpassningar har gjorts på Buskoviusskolan för att möjliggöra inflyttning av förskoleverksamhet 

på skolan 
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3.15.6 Älvdalens Vatten och Avfall AB 

Inledning 

Bolaget började sin verksamhet 2010. Verksamheten omfattar avfalls- och va-verksamheterna i 

Älvdalens kommun.  

När bolaget började sin verksamhet 1 juli 2010 övertog man samtliga VA-förpliktelser och 

förpliktelser inom avfallsverksamheten som Älvdalens kommun tidigare hade. Bolaget har ingen 

egen personal. Alla tjänster avseende drift och underhåll av Va-anläggningarna och 

avfallsanläggningarna samt planering, administration och ledning köps av NODAVA AB. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat efter finansiella poster +2,1 mkr (-5,0 mkr). Soliditeten uppgår till 5,4 % (5,9 %). 

Intäkterna har ökat med 5,9 mkr, från 51,7 mkr till 57,6 mkr. Intäkterna från VA-verksamheten 

uppgick till 40,2 mkr. Det är en ökning från föregående år med 5,8 mkr, detta efter att taxan 1 

april 2019 höjdes med 15 %. Intäkterna från avfallsverksamheten uppgick till 17,5 mkr vilket är 

en ökning med 0,2 mkr från föregående år. 

Verksamhetens kostnader har minskat med 1,3 mkr, från 54,7 till 53,4 mkr. Inköpen från Nodava 

AB uppgick under året till 23,5 (24,0) varav 17,3 (17,0) mkr är kostnader. Detta är den största 

enskilda kostnadsposten. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Älvdalens kommun antog en uppdaterad VA-plan under våren 2019. däri ingår bland annat 

framtagning av vattenskyddsområdena för vattentäkterna i Vålsäng, Sågbäcken Idre och 

framtagande av samlad förnyelseplan för den allmänna Va-anläggningen samt tillhörande 

budget. Länsstyrelsen har förelagt ÄVA att inkomma med underlag på beräkningen av den 

teoretiska belastningen till Idre avloppsreningsverk. 

Vattentaxan höjdes med 15% 1 april 2019. 

Större investeringsprojekt under året: 

• Högreservoar Toppheden. Total ackumulerad investering 19 mkr. 

• Maskullan etapp 2 (Idre Himmelfjäll). Total ackumulerad investering 8 mkr. 

• Ombyggnad Storsätern ARV. Total ackumulerad investering 8 mkr 

3.15.7 Brandkåren Norra Dalarna 

Inledning väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Brandkåren Norra Dalarna har sedan starten 1 januari 2019 bedrivit verksamhet till skydd mot 

olyckor i de fem medlemskommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 

Organisationen är fortfarande i en uppstarts- och utvecklingsfas 

Ekonomiskt utfall 

Resultatet uppgick till +104 tkr jämfört med budget +57 tkr, området Älvdalen hade ett 

underskott på -856 tkr som följd av att intäkterna är lägre än budget. Personalkostnaderna är 

högre än budget, till stor del på grund av att ny personal har anställts och utbildats. Högre 

kostnader för reparation och underhåll samt it-utrustning, bland annat på grund av att 

utalarmeringsutrustningen har reparerats och uppgraderats.  
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väsentliga händelser under räkenskapsåret 

En viktig pusselbit för att hålla ihop organisationen har varit kommunikation och digitalisering. 

Samtlig personal har exempelvis en applikation i telefonen där larm, verksamhetsinformation 

och schema presenteras, det går även att genomföra skiftbyten direkt i mobiltelefonen. Detta 

system är anslutet till lönesystemet vilket minskat administrationen, samtidigt har det medfört en 

del kostnader av engångskaraktär 

Ett partsgemensamt arbete har genomförts för att ta fram värdeord som beskriver hur förbundets 

chefer och medarbetare ska uppträda, behandla varandra och kommunicera internt- och externt 

samt vad arbetet ska präglas av. 

 

 

3.16 Fem år i sammandrag 

5 år i sammandrag 2019 2018 2017 2016 2015 

Utdebitering 22,79 22,79 22,79 22,79 22,79 

Nettokostnader (inkl avskrivningar) 

per invånare, kr 

68 066 64 860 65 585 65 105 59 789 

Skatteintäkter och generella bidrag, 

per invånare, kr 
68 113 64 986 64 695 61 133 60 031 

Eget kapital, per invånare, kr 27 702 25 637 25 352 26 229 25 559 

Anläggningstillgångar, per 

invånare, kr 

42 815 38 958 35 334 34 081 34 425 

Anläggingslån, per invånare, kr 0 0 0 0 1 137 

Utbetalt löner och arvoden (exkl 

sociala avgifter) 

235 396 246 740 245 851 248 905 218 631 

Löner och arvoden inkl soc avgifter 

i procent av bruttokostnaderna 
57 57 58 59 57 

Semesterlöneskuld och 

okompenserad övertid, tkr 

21 221 21 816 21 468 21 766 15 146 
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3.17 Vart gick skattepengarna? 

  
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 
Avvikelse 

Budget 

kostnader 

Utfall 

kostnader 
Avvikelse 

Nettoavvik

else 

KOMMUNFULLMÄKTIGE -90 -209 119 2 882 2 881 1 119 

KOMMUNSTYRELSEN -2 540 -2 927 387 26 906 26 852 54 441 

Kommunstyrelsen, övrigt -2 540 -2 709 169 11 785 10 523 1 262 1 431 

Räddningstjänst 0 -217 217 15 121 16 329 -1 208 -990 

        

KOMMUNDIREKTÖR -2 189 -3 712 1 523 12 804 14 709 -1 905 -382 

Kommunchef -1 309 -2 745 1 436 4 544 7 018 -2 474 -1 038 

Ekonomienheten -330 -394 64 4 363 4 254 109 173 

Personalenheten -550 -573 23 3 897 3 437 460 483 

        

VÅRD- OCH OMSORG -43 738 -50 932 7 193 212 023 229 169 -17 146 -9 952 

Förvaltningschef -11 948 -12 169 220 31 060 31 661 -601 -381 

Hälso- sjukvård och omsorg -1 727 -1 778 51 13 468 14 031 -563 -512 

Särskilt boende Furuvägen 

Älvdalen 
-1 686 -1 725 39 20 721 22 292 -1 571 -1 532 

Särskilt boende Tallbacken 

Älvdalen 

-2 509 -2 642 133 25 511 27 769 -2 257 -2 124 

Hemtjänst -3 701 -4 038 337 41 423 43 166 -1 743 -1 405 

Särskilt boende Särna och Idre -1 906 -2 154 248 19 539 21 492 -1 954 -1 706 

LSS- Älvdalen -1 310 -2 250 939 19 681 20 495 -814 126 

Individ- och familjeomsorg -655 -3 202 2 547 15 368 21 790 -6 423 -3 875 

Arbete och integration -18 296 -20 975 2 679 25 253 26 474 -1 221 1 458 

        

BARN O UTBILDNING -10 003 -26 644 16 640 173 040 185 218 -12 178 4 462 

Förvaltningschef -305 -13 843 13 538 82 003 91 599 -9 596 3 942 

Varav Gymnasiesamverkan    35 300 42 230 -6 930 -6 930 

Elevhälsan -165 -385 220 5 554 5 439 115 335 

Älvdalsskolan F-9 -2 845 -4 388 1 542 29 477 31 525 -2 048 -506 

Rotsskola -1 377 -1 598 221 10 997 11 136 -139 83 

Förskolan Älvdalen -2 917 -3 382 465 21 011 21 213 -202 263 

Skola Särna-Idre -1 341 -1 744 403 16 947 17 828 -881 -478 

Förskola Särna-Idre -1 053 -1 304 252 7 051 6 479 572 824 

        

Service och utveckling -32 970 -38 065 5 095 124 346 122 693 1 652 6 747 

Samhällsutvecklingsförvaltning 0 -103 103 817 773 44 147 

Samhällsenheten -16 436 -19 423 2 987 44 803 43 317 1 486 4 473 

Kultur och fritidsenhet -2 240 -3 755 1 515 27 239 28 046 -808 707 

Intern serviceförvaltning 0 -4 4 16 958 14 550 2 408 2 412 

Löneservice -6 626 -7 275 649 8 521 9 257 -736 -86 

Kostenheten -6 570 -6 711 141 20 246 20 697 -451 -311 

Bemanningsenheten -1 098 -794 -304 5 762 6 053 -291 -595 

        

SUMMA VERKSAMHET -91 531 -122 488 30 958 551 999 581 522 -29 522 1 435 
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3.18 Målområden 

I uppföljningen färgsätts måluppfyllanden med färgerna grön, gul eller röd. 

Grön färg innebär att strategiskt mål eller åtagande är uppfyllt under 2019. 

Gul färg innebär att strategiskt mål eller åtagande delvis är uppfyllt under 2019. 

 Röd färg innebär att strategiskt mål eller åtagande ej är uppfyllt under 2019. 

3.18.1 Den välkomnande kommunen 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Alla medborgare i Älvdalens 

kommun trivs och känner 

stolthet över vår kommun. Vi 
formar en kommun för både 

våra medborgares och 

besökandes bästa. Det innebär 
tillgång till god kommunal 

service som ständigt utvecklas 

och anpassas efter 
medborgarnas och besökandes 

behov i våra tre 

kommundelar. Vi både värnar 
och vill utveckla vårt unika 

kulturliv med våra språk och 

olikheter. I Älvdalens 
kommun välkomnar vi alla 

nya medborgare. 

 
Det strategiska målet är 

uppfyllt under 2019 då 

samtliga tre stycken 

åtaganden är uppfyllda. 

  

Antal nya platser inom särskilt 

boende. 

Vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Inga nya platser inom särskilt 

boende under 2019. 

 

Antal e-tjänster som 

tillhandahålls av kommunen 

jämfört med året före 

Service och 

utvecklingsförvaltningen 

Blanketter och PDF görs om 

till i fyllbara formulär. Ett 

arbete med att bygga upp E-
plattform är påbörjat. E-

plattform är en förutsättning 

för bl.a. E-tjänster med 

signering. 

 

Medborgare ska vara nöjda 

med bemötande från 

kommunens personal (Skala 

1-10) (Utfall 2017: betyg 6,8) 

Har ökat något jämfört med 

2018. Andra kommuner har 

nu börjat prioritera detta 
område med bl.a. 

Kontaktcenter. Detta gör att vi 

inte har samma framskjutna 

placering 2019. 

 

3.18.2 Den varma kommunen 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Vi ska vara en omtänksam 

kommun där alla människor 
känner sig trygga och 

välkomna. Våra medborgare 
är vår viktigaste resurs. Vi ska 

vara en bra kommun att leva i 

för människor i alla livets 
skeden. Vi skapar en positiv 

samtalston och ett öppet 

samverkansklimat genom en 
aktiv medborgardialog. Vi ska 

stå för tolerans och 

jämställdhet. Vi ska vara en 
kommun som präglas av 

mångfald. Vi ska vara en 

kommun med lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter 

för alla medborgare. 

 
Målet har delvis uppnåtts, 

kommunen har haft en 
medborgardialog, men inte 

infört någon medborgarpanel 
än. Barnkonventionen blev lag 

1 januari 2020. 

Införande av medborgarpanel Ej genomförd än 
 

Antal medborgardialoger/år. En dialog 
 

I samband att 

barnkonventionen blir svensk 
lag ska den säkerställas på alla 

nivåer inom kommunens 
verksamheter och ett 

barnrättsbaserat synsätt ska 

genomsyra alla verksamheter. 

Artikel 2, 3, 6 och 12. 

 
 

3.18.3 Den gröna kommunen 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Älvdalens kommun arbetar 
hela tiden för ett långsiktigt 

hållbart samhälle såväl 

ekologiskt, socialt som 
ekonomiskt. Vi ser 

möjligheter att utveckla och 

på ett hållbart sätt kunna 

 
Målet har delvis uppnåtts. De 
mål som inte nås beror 

framförallt på avsaknad av 

infrastruktur för att ladda 

elbilar. 

Andel hybrid- och elbilar i 

drift i koncernen (%) 

Vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Inga hybrid eller elbilar är 

inköpta under första halvåret. 
Förutsättningar avseende 

laddstolpar är ej på plats. 

Service och 
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Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

bruka våra unika 
naturområden. Kommunen är 

aktiv för att främja övergång 

till energikällor som inte 
bidrar till växthuseffekten 

samt använda mer 

ekologiska/närproducerade 

livsmedel. 

utvecklingsförvaltningen 

Inom Fastighetsbolaget finns 

det en elbil, inom 

förvaltningen finns ingen el 

eller hybridbil. 

Antal laddningspunkter totalt 

för el för koncernens 

bilbestånd (st) 

Service och 

utvecklingsförvaltningen 

Koncernen har fyra 
laddstolpar med totalt 8 

laddningspunkter. 

4 stycken Älvdalen 

2 stycken Särna 

2 stycken Idre 

  

 

Antal laddningspunkter totalt 

för el för allmänheten 

Service och 

utvecklingsförvaltningen 

För allmänheten 

En stolpe med två uttag i 

Älvdalen 

En stolpe med två uttag i 

Särna 

 

Andel kravmärkta, 

ekologiskt/fairtrade och eller 
lokalproducerade livsmedel i 

koncernens verksamheter (%) 

Service och 

utvecklingsförvaltningen 

2019 uppgår de ekologiska 

inköpen till 21,4%. De 

ekologiska och 
närproducerade inköpen 

uppgår till 35,34%, men 

andelen eko- eller 
närproducerat på färsk- och 

kylvaror uppgår till 51,65%. 

De ekologiska inköpen har 
minskat dels på grund av de 

ökande livsmedelspriserna 

och dels på grund av att vissa 
livsmedel som tidigare räknats 

som ekologisk nu inte gör det 

när nya regler kring märkning 
av ekologiska varor inträtt. Vi 

har behövt välja 

konventionella varor i större 
utsträckning för att hålla 

budget. Vi har också behövt 

välja bort vissa 
närproducerade livsmedel på 

grund av de höjda priserna. 

 

Fossilfri uppvärmning av 
samtliga koncernfastigheter 

(% av kvadratmeter). 

80% är uppfyllt för 2019. 
 

Andel grön el i koncernen. Använder uteslutande grön el. 
 

Antal nya kvadratmeter 

solceller per år i koncernen. 

Nyproduktion av solceller 

klarar målet. 
 

3.18.4 Den växande kommunen 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Älvdalens kommun ska vara 

en attraktiv besöks-, företags- 

och bostadskommun. Vi 
bidrar till att fler jobb skapas 

och att fler vill besöka, bo och 

leva i Älvdalens kommun. Vi 
ska skapa förutsättningar för 

goda kommunikationer, för 

såväl resande, gods som 

 
Målet är inte helt uppnått, det 

beror framförallt på att arbetet 

med översiktsplanerna inte är 
påbörjat. Däremot har arbetet 

med centrumutveckling 

påbörjats. 

Medborgare ska se 

kommunen som en bra plats 

att bo och leva på (Nöjd-
Region-Index, skala 1-100) 

(Utfall 2017: index 58) 

Fortfarande på samma nivå. 
 

Antal nya lägenheter i 

kommunen. 

8 stycken lägenheter i 
Dragspelslunden är 

färdigställda under 2019. 

 



 24(62) 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

datatrafik. Vi vill i dialog med 

näringslivet skapa goda 

förutsättningar för 

näringslivets utveckling i vår 

kommun. Vi ska ha aktuella 
planer för etablering av 

företag och bostäder. 

Fiberutbyggnad som medger 

minst 100 Mbit/sec hastighet. 

(% av hushåll/företag). 

2019 har 85,3% procent av 

hushåll/företag fiber med 

minst 100 mbit/sek 

 

Påbörja Centrumutvecklingen 

i Älvdalen 

Centrumutvecklingen i 

Älvdalen är inte påbörjad 
 

Påbörja Centrumutvecklingen 

i Idre 

Projekt för centrumutveckling 
i Idre har påbörjats och 

avstamp har gjorts i form av 

stadsvandring, med påföljande 
workshop den 22 maj 2019. 

Inbjudna var resurspersoner, 

politiker, företagare, 
tjänstemän från kommunen, 

samt fastighetsägare i och 

omkring Idre Centrum. 
Uppföljning sker i september, 

då allmänheten kommer 

bjudas in till en likadan 

övning. 

 

Fördjupad översiktsplan Idre Projekt för centrumutveckling 

i Idre har påbörjats och 

avstamp har gjorts i form av 
stadsvandring, med påföljande 

workshop den 22 maj 2019. 
Inbjudna var resurspersoner, 

politiker, företagare, 

tjänstemän från kommunen, 
samt fastighetsägare i och 

omkring Idre Centrum. 

Uppföljning sker i september, 
då allmänheten kommer 

bjudas in till en likadan 

övning. 

Därefter kommer arbetet med 

fördjupad översiktsplan i Idre 

att ta vid. 

 

Fördjupad översiktsplan 

Älvdalen 

Fördjupad översiktsplan 

Älvdalen är inte påbörjat. 
 

Fördjupad översiktsplan Särna Fördjupad översiktsplan Särna 

är inte påbörjat 
 

3.18.5 Effektiv förvaltning 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Älvdalens kommuns 

verksamhet kännetecknas av 

ett såväl koncernövergripande 
som förvaltningsövergripande 

arbetssätt samt ett 

näringslivsfrämjande synsätt. 
Koncernen ska varje år ha ett 

ekonomiskt överskott. Vidare 

ska förvaltningarna eftersträva 
att rationalisera och 

effektivisera sin verksamhet 

och hålla sig inom tilldelad 

budgetram. 

 
Målet anses helt uppfyllt. 

Framförallt då både 

primärkommunen och 
koncernen når sina 

ekonomiska driftresultatsmål. 

Kostnaderna för 
subventionerade lokaler har 

inte minskat, men kommunen 

har sagt upp avtal vilket 
innebär att kostnaderna 

sjunker från 2020. 

Kostnad för av kommunens 

subventionerade lokaler skall 

minska jämfört med 2018 

Kommundirektörens ansvar 

Lokalförsörjningsstrategi är 

fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Kostnaderna har inte minskat 

under 2019. 

 

Koncernen har ekonomiskt 
överskott 2 % av skatter och 

bidrag 

Koncernen redovisar ett 
överskott på 18,7 mkr, vilket 

motsvarar 3,8 % av skatter 

och bidrag 

 

Minskning av reskostnader 

jämfört med 2018 

Norra Dalarnas Löneservice 

(Servicenämnd) 

Många möten och 
utbildningar genomförs via 

Skype och är webbaserade, 

vilket minskar behovet av 
bilresor. Användandet av egen 

bil i tjänsten har minskat 

jämfört med 2018, kostnaden 
har minskat från 1,3 mkr till 

0,6 mkr. 
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Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Plan för digitalisering av 

arbetsprocesser 

Service och 

utvecklingsförvaltningen 

Alla enheter inom Service- 

och utvecklingsförvaltningen 

arbetar för digitalisering, 
arbetet sker på olika nivåer 

och i vissa fall i samverkan 

med andra kommuner. 

 

Minskning av låneskuld 1 200 

kr/invånare 

Målet gäller from 2020 
 

Plan för förbättrad 

budgetprocess 

Ekonomienhetens arbete för 

att utveckla budgetprocessen 
pågår och kommer 2020 att 

tas vidare med övriga 

intressenter. 

 

3.18.6 Personal 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Alla som arbetar i Älvdalens 

koncern gör det på uppdrag av 

våra medborgare. 
Medarbetarna ska ha 

förutsättningar för att ge 

medborgarna högsta tänkbara 
service. Älvdalens kommun är 

en bra arbetsgivare som 

skapar trygga arbetsplatser 

med god arbetsmiljö. 

 
Målet är uppfyllt då 

sjukfrånvaron har sjunkit 

2019 jämfört med 2018. 

Minskning av sjukfrånvaron 

jämfört med 2018 
  

Sjukfrånvaron 2019 har 

minskat till 5,7 % jämfört med 
2018 då sjukfrånvaron var 6,1. 

Långtidssjukfrånvaron har 

minskat från 40,1 % till 

28,4 %. 

  

  

 

3.18.7 Kvalitet 

Strategiska mål  Kommentar Åtagande Kommentar  

Älvdalens kommun ska alltid 

hålla en hög kvalitet i sina 
verksamheter. Kvaliteten i 

verksamheten utvärderas 

kontinuerligt via olika typer 
av nyckeltal och 

undersökningar. 

 
Utvärdering visar på en 

fortsatt positiv utveckling av 
nyckeltal som är möjliga att 

påverka enl KKIK 

Våra valda kvalitetsmått 

utvecklas positivt jämfört med 

föregående år 

Utvecklas positivt. 
 

3.18.8 Samlad målanalys 

En summering av utfallet av de strategiska målen visar att 

Fyra av målen bedöms vara uppfyllda år 2019 

Tre av målen bedöms delvis vara uppfyllda för 2019 

  

4 Personalredovisning 

Den totala kostnaden år 2019 för löner och arvoden för kommunens förvaltningar, inklusive 

sociala avgifter var 324 mkr (340 mkr). Minskningen beror framförallt på räddningstjänst som 

istället redovisas som köp av verksamhet (13,6 mkr) 

Antalet 

tillsvidareanställda 
2019 2018 2017 2016 

Totalt 524 548 575 581 

Varav kvinnor % 87,4 87,6 85,6 84,5 
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Antalet arbetade 

timmar och årsarbetare 
2019 2018 2017 2016 

Totalt 976 067 1 288 505 1 364 339 1 282 831 

Antal årsarbetare 574 622 629 671 

Årsarbetare definieras som arbetande timmar dividerat med en årsarbetstid på 1700 timmar. I 

arbetade timmar ingår tid som tillsvidareanställda och visstidsanställda arbetat. Även fyllnadstid 

och övertid räknas med. 

Anställningsform är den som gäller för grundanställningen. Anställningen är antingen tillsvidare 

(utan begränsning) eller visstid (med begränsning). 

Att både arbetade timmar och antalet anställda minskat kraftigt beror framförallt på att 

räddningstjänsten från 2019 ingår i ett kommunalförbund och därmed inte ingår i siffrorna ovan. 

Fördelning av sysselsättningsgrad 2019, antal medarbetare 

Anställningsform  100% 75-99% -74% per kön 

Tillsvidareanställda Kvinnor 291 145 22 458 

 Män 51 11 4 66 

      

Visstidsanställda Kvinnor 43 20 13 76 

 Män 17 4 8 29 

Åldersfördelning 

Åldersfördelning 

tillsvidareanställda 
% Kvinnor % Män % Samtliga 

20-29 år 6 1 7 

30-39 år 14 3 17 

40-49 år 23 3 26 

50-59 år 27 3 30 

60 år och över 18 3 21 

Medelålder 

Anställningsform Kön Medelålder 

Tillsvidareanställda Kvinnor 48 

 Män 46 

   

Visstidsanställda Kvinnor 41 

 Män 43 

Medellön 

Anställningsform Kvinnor Män 

Tillsvidareanställda 30 274 32 696 

Visstidsanställda 27 923 27 914 

Medellönen för tillsvidareanställda kan vi se skiljer sig mellan män och kvinnor. Att det ska 

finnas jämställda löner är något vi ser över varje år genom lönekartläggningen. Skillnaden har 

dock minskat något mot föregående år. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron totalt i kommunen har gått ner, vilket är mycket positivt. Personalenheten har 

genomfört olika insatser som kan ha gett resultat, exempelvis har vi ett nytt avtal med 

företagshälsovården där vi har flyttat fokuset till förebyggande arbete samt att vi har träffat alla 

skyddsombud och chefer för att gå igenom samverkansavtalet och genomfört en OSA 

(organisatorisk och social arbetsmiljö) utbildning för dem. Sedan genomför varje förvaltning 

egna insatser också med fokus på en ännu bättre arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaro totalt 

Kön 2019 2018 2017 2016 

Kvinnor 6,2 6,7 7,7 7,4 

Män 3,1 3,1 3,4 4,4 

     

Totalt 5,7 6,1 6,9 6,8 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 

Åldersgrupper Sjukfrånvaro totalt 

- 29 år 3,5 % 

30-49 år 5,0 % 

50 år- 7,0 % 

Sjukfrånvaro per förvaltning 

Förvaltning 2019 2018 

Vård- och omsorg 6,4 7,4 

Barn- och utbildning 5,4 6,8 

Samhällsutveckling 4,4 3,2 

Intern Service 5,9 3,4 

Kommunledning 1,2 2,0 

Den 1/4 2019 genomfördes en större omorganisation i kommunen. Det innebär att siffrorna ovan 

blir svåra att jämföra med tidigare år. 

Samhällsutveckling och internserviceförvaltningarna slogs ihop till en förvaltning, till Service- 

och utvecklingsförvaltningen. 

Till Vård och omsorgsförvaltningen flyttades Arbetsmarknads- och Integrationsenheten som blev 

en enhet. 

Till kommunledningen flyttades Personal- och Ekonomienheten, från Internserviceförvaltningen 

Sjukfrånvaron totalt har minskat i kommunen, vilket är mycket positivt. 

Långtidsfrånvaro 

Långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) har minskat betydligt sedan föregående år. 2018 var den 

på 40,1 % och för 2019 är den 28,4 %. 
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5 Räkenskaper 

Resultaträkning 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Verksamhetens intäkter not 1 104 487 132 360 183 933 201 803 

Verksamhetens kostnader not 2, 3, 4 -571 411 -581 572 -611 947 -624 636 

Avskrivningar och nedskrivningar not 5 -11 646 -12 657 -38 079 -37 062 

Verksamhetens nettokostnad  -478 570 -461 869 -466 093 -459 894 

      

Skatteintäkter not 6 311 438 305 030 311 438 305 030 

Generella statsbidrag och utjämning not 7 167 463 157 734 167 463 157 734 

Verksamhetens resultat  331 896 12 808 2 871 

      

Finansiella intäkter not 8 3 198 3 487 1 307 3 547 

Finansiella kostnader not 9 -1 296 -1 015 -7 164 -7 943 

Resultat efter finansiella poster  2 234 3 368 6 950 -1 524 

      

Extraordinära poster Not 10 9 950  9 950  

      

Årets resultat  12 184 3 368 16 900 -1 524 

Kassaflödesanalys 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  12 184 3 368 16 900 -1 524 

Justering för ej likviditetspåverkande poster not 11 15 265 15 364 42 406 38 734 

Övriga likviditetspåverkande poster      

Poster som redovisas i annan sektion not 12 -5 107 487 2 725 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

     

Ökning (-) /minskning (+) av periodiserade 

anslutningsavgifter 

 -272 -244 -857 -1 232 

Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga 

fordringar 

 -16 219 -6 183 13 403 -15 400 

Ökning (-) /minskning (+) av förråd och 

varulager 

 -1 13 -23 17 

Ökning(+) / minskning(-) av kortfristiga 

skulder 

 1 562 53 659 -23 486 42 062 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 512 66 084 48 831 65 382 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -42 143 -28 513 -150 424 -123 242 
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Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 
 6 891 0 7 457 0 

Erhållna Investeringsbidrag  4 405 1 359 4 405 1 359 

Förändring skuld anslutningsavgifter  10 752 2 399 28 189 7 732 

Förvärv av finansiella tillgångar  0 -12 377 0 -1 058 

Avyttring av finansiella tillgångar  0 500 942 500 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -20 095 -36 632 -109 431 -114 710 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  0 0 55 587 78 700 

Amortering av långfristiga skulder  0 0 -121 0 

Förändring av utnyttjad checkkredit  0 -2 134 0 -2 134 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -2 134 55 466 76 567 

      

Årets kassaflöde  - 7 582 27 319 -5 135 27 239 

      

Likvida medel IB  28 187 868 28 188 949 

Likvida medel UB  20 604 28 187 23 053 28 188 

Balansräkning 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

      

Immateriella anläggningstillgångar not 13 0 0 517 611 

Summa immateriella anläggningstillgångar  0 0 517 611 

      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 14 84 594 83 362 824 524 720 377 

Maskiner och inventarier not 15 52 133 54 535 100 364 94 027 

Övriga materiella anläggningstillgångar      

Pågående nyanläggningar och förskott not 16 53 086 28 299 99 327 105 228 

Summa materiella anläggningstillgångar  189 812 166 196 1 024 215 919 633 

      

Finansiella anläggningstillgångar not 17 111 223 111 223 15 384 16 326 

Summa finansiella anläggningstillgångar  111 223 111 223 15 384 16 326 

      

Summa anläggningstillgångar  301 035 277 419 1 040 116 936 569 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. not 18 80 79 214 191 

Kortfristiga fordringar not 19 74 722 58 503 65 131 78 534 
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Kortfristiga placeringar not 20 793 788 793 788 

Kassa och bank not 21 19 811 27 399 22 260 27 400 

      

Summa omsättningstillgångar  95 407 86 769 88 398 106 913 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  396 442 364 187 1 128 514 1 043 482 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH 

SKULDER 

     

      

Eget kapital not 22     

Årets resultat  12 184 3 368 16 900 -1 524 

Resultatutjämningsreserv  7 435 0 7 395 0 

Övrigt eget kapital  175 124 179 191 182 765 191 647 

Summa eget kapital  194 742 182 559 207 060 190 123 

      

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 

not 23 34 404 30 032 34 737 30 032 

Andra avsättningar not 24   1 799 1 360 

Summa avsättningar  34 404 30 032 36 517 31 392 

      

      

Skulder      

Långfristiga skulder not 25 28 748 14 611 756 096 669 640 

Kortfristiga skulder not 26 138 547 136 985 128 841 152 327 

Summa skulder  167 296 151 596 884 937 821 967 

      

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 396 442 364 187 1 128 514 1 043482 

      

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 
     

      

Panter och därmed jämförliga säkerheter      

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 

skulderna eller avsättningarna 

not 27 154 931 158 076 154 931 158 076 

Övriga ansvarsförbindelser not 28 685 100 631 719 685 381 632 001 

      

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER  840 031 789 795 840 312 790 077 

      

      

Enligt utnyttjade lån, se spec för 

borgensåtaganden; 

 685 100 631 719   

Borgensbeslut om högsta belopp, se spec;  791 500 798 500   
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Not 1 Verksamhetens intäkter 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Försäljningsintäkter  3 592 1 699  

Taxor och avgifter  33 544 34 091  

Hyror och arrenden  7 036 6 709  

Bidrag  53 102 61 740  

Försäljning verksamhet och entreprenader  7 409 6 393  

Summa  104 683 110 632  

     

Jämförelsestörande poster     

Skogsbrand Trängslet  -196 21 729  

Summa  104 487 132 360  

     

Kommunkoncernen     

Älvdalens Kommun  103 701 107 621  

Norra Dalarnas Fastighets & Infrastruktur AB  28 151 26 443  

Älvdalens Vatten och Avfall AB  51 302 46 010  

Brandkåren Norra Dalarna  975   

Summa  184 129 180 074  

     

Jämförelsestörande poster     

Skogsbrand Trängslet  -196 21 729  

Summa  183 933 201 803  

Not 2 Verksamhetens kostnader 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Personalkostnader  339 156 350 447  

Försörjningsstöd  4 310 4 314  

Övriga lämnade bidrag  6 617 6 791  

Lokal- och markhyror, fastighetsservice  75 525 77 943  

Entreprenad och köp av verksamhet  97 021 69 544  

Konsulttjänster och inhyrd personal  5 536 3 905  

Bränsle, energi, och VA kostnader  4 225 4 467  

Förbrukningsinventarier och mtrl  15 028 15 768  

Övriga kostnader  23 955 29 016  

Summa  571 374 562 194  

     

Jämförelsestörande poster     

Skogsbrand Trägslet  37 19 378  

Summa  571 411 581 572  
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Kommunkoncernen     

Älvdalens Kommun  484 599 490 367  

Norra Dalarnas Fastighets & Infrastruktur AB  66 885 71 147  

Älvdalens Vatten och Avfall AB  45 079 45 791  

Brandkåren Norra Dalarna  15 347   

Summa  611 910 607 306  

     

Jämförelsestörande poster     

Skogsbrand Trängslet  37 19 120  

Summa  611 947 626 426  

Not 3 Total kostnad för räkenskapsrevision 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 

samt årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Den totala kostnaden för revision uppgår till 120 tkr. 

  

Not 4 Leasingavgifter Operationell leasing 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt 

följande: 

    

Inom 1 år  2 895 2 018  

Senare än 1 år men inom 5 år  1 955 2 208  

Summa  4 850 4 226  

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Byggnader  4 229 4 253  

Maskiner och inventarier  7 417 8 404  

Summa  11 646 12 657  

     

Kommunkoncernen     

Byggnader  25 626 25 077  

Maskiner och inventarier  12 345 11 869  

Immamateriella  109 115  

Summa  38 079 37 060  

Not 6 Skatteintäkter 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     
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Preliminära skatteinbetalningar  314 330 306 493  

Preliminär slutavräkning innevarande år  -3 059 -1 032  

Slutavräkningsdifferens föregående år  167 -431  

Summa  311 438 305 030  

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Inkomstutjämning  99 162 92 737  

Kostnadsutjämning  31 387 30 366  

Utjämning LSS  -8 770 -8 526  

Regleringsbidrag/avgift  4 996 1 112  

Strukturbidrag  15 373 15 278  

Fastighetsavgift  22 258 22 103  

Generella statsbidrag från staten  3 057 4 664  

Summa  167 463 157 734  

Not 8 Finansiella intäkter 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Ränteintäkter  4 30  

Övriga finansiella intäkter  3 194 3 456  

Summa  3 198 3 487  

     

Kommunkoncernen     

Ränteintäkter  68 91  

Övriga finansiella intäkter  1 238 3 456  

Summa  1 307 3 547  

Not 9 Finansiella kostnader 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Räntor på anläggningslån  0 0  

Räntor nyttjad checkkredit  2 58  

Övriga finansiella kostnader  1 294 957  

Summa  1 296 1 015  

     

Kommunkoncernen     

Räntor på anläggningslån  0 6 927  

Räntor nyttjad checkkredit  2 58  

Övriga finansiella kostnader  7 163 957  

Summa  7 164 7 943  
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Not 10 Extraordinära poster 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Bidrag från Älvdalens besparingsskog till nya 

Älvdalsskolan 
 9 950 0  

Summa  9 950   

 

 

Not 11 Justering för ej likviditetspåverkande poster 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Avskrivning anläggningstillgångar  11 646 12 657  

Nedskrivning anläggningstillgångar  0 0  

Utrangeringar     

Gjorda avsättningar  4371 3356  

Återförda avsättningar  0 0  

Upplösning av investeringsbidrag  -752 -649  

Övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0  

Summa  15 265 15 364  

     

Kommunkoncernen     

Avskrivningar  37 792 35 560  

Nedskrivningar  287 1 500  

Utrangeringar  -862   

Gjorda avsättningar  5 125 2 254  

Återförda avsättningar     

Upplösning av investeringsbidrag  -752 -649  

Övriga ej likviditetspåverkande poster  817 69  

Summa  42 406 38 734  

Not 12 Poster som redovisas i annan sektion 

  Älvdalens kommun Älvdalens kommun Kommunkoncern Kommunkoncern 

 2019 2018 2019 2018 

Realisationsresultat vid 

försäljning av 

anläggningstillgångar 

0 108 492 2 725 

Övrigt -5 -1 -5 -1 

Summa -5 107 487 2 724 

     

Not 13 Immateriella anläggningstillgångar 

  Älvdalens kommun Älvdalens kommun Kommunkoncern Kommunkoncern 
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 2019 2018 2019 2018 

Ingående 

anskaffningsvärde 

  1 105 1 105 

Inköp   15  

Försäljningar     

Utrangeringar     

Överföringar     

Utgående 

anskaffningsvärde 

0 0 1 120 1 105 

     

Ingående ack. 

avskrivningar 
  -494 -379 

Försäljningar     

Utrangeringar     

Överföringar     

Årets avskrivningar   -109 -115 

Utgående ack. 

avskrivningar 
0 0 -603 -494 

     

Ingående ack. 

nedskrivningar 

    

Försäljningar     

Utrangeringar     

Överföringar     

Årets 

nedskrivningar/återföringar 

    

Utgående ack. 

nedskrivningar 

0 0   

     

Utgående bokfört värde 0 0 517 611 

Avskrivningstider 

(genomsnittliga) 

    

Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Ingående 

anskaffningsvärde 

 258 666 256 143 979 779 805 228 

Årets anskaffningar  2 963 1 164 6 154 3 491 

Försäljningar  0 -150 0 -3 414 

Utrangeringar  0  -1 037  

Överföringar från 

pågående arbete 

 2 497 1 508 124 481 174 473 

Utgående 

anskaffningsvärde 
 264 127 258 666 1 109 377 979 779 

      

Ingående ack. 

avskrivningar 

 -175 304 -171 274 -257 902 -235 114 

Försäljningar  0 143  789 
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Utrangeringar  0  175  

Årets avskrivningar  -4 229 -4 173 -25 339 -23 577 

Utgående ack. 

Avskrivningar 

 -179 533 -175 304 -283 065 -257 902 

      

Ingående ack. 

nedskrivningar 
   -1500  

Försäljningar      

Utrangeringar      

Årets 

nedskrivningar/återföringar 
   -287 -1500 

Utgående ack. 

nedskrivningar 

 0 0 -1 787 -1500 

      

Utgående redovisat värde  84 594 83 362 824 524 720 377 

      

Avskrivningstider 

(genomsnittliga) exkl mark 

(år) 

 26,01 -   

      

Linjär avskrivning 

tillämpas för samtliga 

tillgångar. 

     

Not 15 Maskiner och inventarier 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde  155 185 146 296 216 240 200 583 

Inköp  9 247 6 703 18 198 7 154 

Försäljningar  -14 676 -2 360 -14 676 -2 360 

Utrangeringar  0    

Överföringar från pågående arbete  2 762 4 546 7 477 10 863 

Utgående anskaffningsvärde  152 517 155 185 227 238 216 240 

      

Ingående ack. avskrivningar  -100 651 -94 426 -122 213 -112 604 

Försäljningar  7 683 2 259 7 683 2 259 

Utrangeringar  0    

Årets avskrivningar  -7 417 -8 484 -12 345 -11 869 

Utgående ack. avskrivningar  -100 384 -100 651 -126 875 -122 213 

      

Utgående redovisat värde  52 133 54 353 100 364 94 027 

      

Avskrivningstider (genomsnittliga) (år)  13,79    

      

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga 

maskiner och inventarier. 
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Not 16 Pågående arbeten 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde  28 299 13 708 105 228 177 967 

Årets nedlagda kostnader  30 046 20 646 126 056 112 597 

Överföringar till Immateriella 

anläggningstillgångar 
 0 0 0 0 

Överföringar till Mark, byggnader och 

tekniska anläggningar 

 -2 497 -1 508 -124 481 -174 473 

Överföringar till Maskiner och inventarier  -2 762 -4 546 -7 477 -10 863 

Utgående anskaffningsvärde  53 086 28 299 99 327 105 228 

Not 17 Finansiella anläggningstillgångar 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Aktier  99 954 99 954 7 582 7 582 

Andelar  493 493 993 993 

Särskilt insatskapital  1 199 1 199 1 199 1 199 

Utlämnade lån  9 568 9 568 1 583 1 596 

Grundfondskapital  10 10 10 10 

Uppskjuten skattefordran  0 0 4 017 4 946 

Summa  111 223 111 223 15 384 16 326 

Not 18 Förråd 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Tallbackens dagcentral  4 4 4 4 

Solängsgårdens dagcentral  1 1 1 1 

Dagcenter Älvdalen  15 15 15 15 

Simhallen  61 60 61 60 

Lager  0 0 134 112 

Summa  80 79 214 191 

Not 19 Kortfristiga fordringar 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Upplupna skatteintäkter  20 338 17 709 20 338 17 709 

Statsbidragsfordringar  2 913 6 153 2 913 6 153 

Fakturafordringar  24 400 4 324 24 281 12 335 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader  20 817 20 345 8 266 21 168 
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Övriga fordringar  6 253 9 972 9 333 21 169 

Summa  74 722 58 503 65 131 78 534 

Not 20 Kortfristiga placeringar 

  Älvdalens kommun Älvdalens kommun Kommunkoncern Kommunkoncern 

 2019 2018 2019 2018 

Donationsfonder 793 788 793 788 

Summa 793 788 793 788 

 

Not 21 Kassa och bank 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Kontantkassa  52 73 52 73 

Bank  19 759 27 326 22 208 27 327 

Summa  19 811 27 399 22 260 27 400 

Not 22 Eget kapital 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Eget kapital vid årets början  182 559 179 191 190 123 191 647 

Justering från EK pga sänkt bolagsskatt    37  

Årets resultat  12 184 3 368 16 900 -1 524 

varav resultatutjämningsreserv  7 395  7 395  

Summa  194 742 182 559 207 060 190 123 

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

   2019 2018  

     

Pensionsbehållning  0 0  

Förmånsbestämd ålderspension  24 455 20 812  

Särskild avtalspension  0 0  

Pension till efterlevande  188 235  

PA-KL pensioner  3 042 3 123  

ÖK-SAP Särskilda avtalspensioner  0 0  

Summa pensioner  27 686 24 169  

Löneskatt  6 717 5 863  

Summa avsatt till pensioner  34 403 30 032  

     

Förändringar under året;     

Ingående avsättningar  30 032 26 676  
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Försäkring  0 0  

Ränteuppräkning  259 228  

Basbeloppsuppräkning  531 335  

Utbetalningar  -804 -783  

Ändring av diskonteringsränta  0 0  

Intjänad PA-KL  21 104  

Slutbetalning FÅP  0 0  

Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension  3 526 3 024  

Nyintjänad Särskild ålderspension  0 0  

Nya efterlevandepensioner  2 0  

Övrig post  -18 -206  

Förändring av löneskatt  853 655  

Utgående avsättning för pensioner  34 403 30 032  

     

Pensionsskuldens aktualiseringsgrad (%)  96 96  

     

Aktualiseringsgrad är den andel av 
personakterna för anställd personal som är 

uppdaterad med avseende på tidigare 

pensionsgrundande anställningar. 

    

     

     

Överskottsfondens värde  745 751  

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker  Inga Inga  

Tjänstemän  Inga Inga  

     

Not 24 Övriga avsättningar 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Uppskjuten skatt  0 0 1 779 1 360 

Summa    1 779 1 360 

Not 25 Långfristiga skulder 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Checkkredit  0 0   

Ingående låneskuld  0 0 630 100 551 400 

Nyupplåning under året  0 0 55 587 78 700 

Lösen av lån  0 0   

Årets amortering  0 0 -121  
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Övriga långfristiga skulder  0 0   

Skuldförda donationsfonder  793 788 793 788 

      

Förutbetalda intäkter som regleras över 

flera år 

     

Anslutningsavgifter  16 751 6 271 58 532 31 201 

Investeringsbidrag  11 205 7 552 11 205 7 552 

      

Summa  28 748 14 611 756 096 669 640 

Not 26 Kortfristiga skulder 

   
Älvdalens 

Kommun 

Älvdalens 

Kommun 

Kommun 

koncernen 

Kommun 

koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

      

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17 833 18 845 30 351 28 492 

Upplupna löner, semesterlöneskuld & soc avg.  31 332 30 134 33 827 32 627 

Upplupna pensionskostnader inkl löneskatt  13 399 13 735 13 984 13 735 

Leverantörreskontra  30 117 30 821 23 125 57 457 

Övriga kortfristiga skulder  45 866 43 450 27 554 20 016 

Summa  138 547 136 985 128 841 152 327 

Not 27 Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Intjänad pensionsrätt  97 791 98 433  

Särskild avtalspension  0 0  

Livränta  5 836 6 084  

Utgående pension till efterlevande  1 276 1 418  

PA-KL och äldre utfästelser  19 780 21 280  

Summa pensionsförpliktelser  124 683 127 214  

Löneskatt  30 248 30 862  

Summa ansvarsförbindelse  154 931 158 076  

     

Förändringar under året     

Ingående ansvarsförbindelse  158 076 169 219  

Försäkring IPR  0 0  

Ränteuppräkning  855 904  

Basbeloppsuppräkning  2 796 2 128  

Gamla utbetalningar  -6 295 -6 071  

Ändring av diskonteringsräntan  0 0  

Aktualisering  0 0  

Bromsen  0 0  

Övrig post  113 -5 928  

Förändring av löneskatt  -614 -2 175  
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Utgående avsättning för pensioner  154 931 158 076  

Not 28 Övriga ansvarsförbindelse 

   2019 2018  

     

Älvdalens Kommun     

Borgensåtaganden:     

Norra Dalarnas Fastighets AB  115 000 115 000  

Norra Dalarnas Lokaler AB  308 100 288 100  

Älvdalen Vatten och Avfall AB  262 000 227 000  

Övriga  0 1 619  

Summa borgensåtaganden  685 100 631 719  

     

Borgensåtaganden (högsta belopp):     

Norra Dalarnas Fastighets AB  143 000 143 000  

Norra Dalarnas Lokaler AB  332 000 332 000  

Älvdalen Vatten och Avfall AB  312 000 312 000  

Övriga  4 500 11 500  

Summa borgensåtaganden (högsta belopp):  791 500 798 500  

6 Redovisningsprinciper 

Regelverk 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket innebär att 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöra kommunerna och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de ska beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning vilket innebär att följande ändring har gjorts i förhållande till tidigare 

redovisningsprinciper: - Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument Enligt Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska vissa finansiella instrument värderas 

till verkligt värde. Med detta som bakgrund har värdet på dessa tillgångar omräknats från 

anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket har inneburit att de finansiella 

omsättningstillgångarna har ökat med 7 tkr. Då bytet av redovisningsprincip för finansiella 

instrument endast ger en omvärdering om 7 tkr görs ingen omräkning av ingående balanser och 

jämförelsetal. Effekten bedöms vara oväsentlig och står inte i rimlig proportion till kostnaden för 

omräkning. 

Sammanställd redovisning  

I den kommunala koncernen ingår de helägda bolagen Norra Dalarnas Fastighets och 

Infrastruktur AB, Norra Dalarnas Fastighets AB, Norra Dalarnas Lokaler AB samt Älvdalens 

Vatten och Avfall AB, även Brandkåren Norra Dalarna ingår. I enlighet med rekommendation 

R16, sammanställda räkenskaper, från Rådet för kommunal redovisning har kommunen valt att 

inte ta med Nodava AB i sin koncernredovisning utifrån att bolagets verksamhet är av obetydlig 
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omfattning för kommunen. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Konsolideringen innebär att kommunens och 

företagens räkenskaper sammanförs efter eliminering av alla koncerninterna mellanhavanden och 

att endast de ägda andelarna av räkenskaperna har tagits med. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Individuell bedömning görs vad som är 

jämförelsestörande, men generellt rör det sig om poster som är sällan förekommande, 

verksamhetsfrämmande och överstiger 1 mkr. 

Intäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 

med rekommendation RKR R2 intäkter. Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och 

gatukostnadsersättningar som erhållits från och med 2016 tas upp som förutbetalda intäkter, 

redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som inkommit före 2016 

redovisas bland anläggningstillgångar. 

Kostnader  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 

med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. För tillgångar i form av mark, konst och 

pågående arbeten gör inga avskrivningar. Från och med 2017 är komponentavskrivning infört. 

Anläggningstillgångar  

Med anläggningstillgång menas tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk och som förväntas 

ge ekonomiska fördelar eller servicepotential. Med stadigvarande bruk menas en nyttjandeperiod 

mer än tre år. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång utgörs av inköpspris och kostnader 

för att få tillgången på plats och skick för att nyttjas för sitt skick. Sådana kostnader kan vara 

iordningsställande av plats, leverans, installation, konsulttjänster eller lagfart. Även kostnader för 

återställande ska ingå. Värdet på tillgången ska vara väsentligt och uppgå till minst ½ 

prisbasbelopp. För 2019 motsvarande 23 700 kronor. Kostnader som inte ska ingå är indirekta 

kostnader eller kostnader för provkörning/intrimning. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter 

får inte räknas av anskaffningsvärdet utan tas upp som förutbetalda intäkter och periodiseras över 

anläggningarnas nyttjandeperioder. Följande avskrivningstider används normalt i kommunen, 

3, 10, 15, 25, 33 och 50 år. 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Pensionsåtagande för de företag som ingår i koncernen redovisas enligt BFN K3. 

Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal för kommunen och kommunala bolagen klassificeras som operationella. 

Kontrakt med en leasingtid överstigande tre år finns, men även dessa har klassificerats som 

operationella. 

7 Kommunfullmäktige 

7.1 Ansvarsområde 

Kommunfullmäktiges övergripande ansvar är uppföljning av att styrelse och förvaltningar 

arbetar efter kommunfullmäktiges sju målområden. Fyra av dessa målområden är externa - "Den 

välkomnande kommunen", "Den varma kommunen", "Den gröna kommunen" samt "Den 
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växande kommunen". Tre av målområdena är interna - "Effektiv förvaltning", "Personal" samt 

"Kvalitet.  Under KF redovisas också Jävsnämnd, Servicenämnd, Revision och 

överförmyndarnämnden. 

7.2 Viktiga beslut och händelser 

Kommunfullmäktige genomförde 6 sammanträden samt behandlade totalt 127 ärenden under 

året. 

7.3 Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -90 -209 +119 2 882 2 881 1 119 2 792 

2018 -140 -182 42 3 492 3 030 460 601 3 352 

2017 -1 045 -2 652 1 607 3 483 5 228 -1 745 -138 2 438 

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse på 0,1 mkr. Inom Kommunfullmäktiges 

verksamheter redovisar Överförmyndarnämnden en avvikelse på 0,2 mkr utifrån lägre kostnader 

för gode män än beräknat då antalet ensamkommande barn minskat i antal samt lägre 

personalkostnader hos gemensamma överförmyndarverksamheten i Mora. Kommunfullmäktige 

har ett underskott på 0,1 mkr 

Avvikelse verksamheter 

År 2019 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

Kommunfullmäktige 0 0 0 864 969 -106 -106 864 

Jävsnämnd 0 0 0 118 39 80 80 118 

Myndighetsnämnd 0 0 0 0 54 -54 -54 0 

Revision 0 0 0 750 819 -69 -69 750 

Valnämnd -90 -209 119 290 340 -50 69 200 

Överförmyndarnämnd 0 0 0 860 662 198 198 860 

Totalt -90 -209 119 2 882 2 882 0,0 119 2 792 

7.4 Revisionen 

Revisionen har under året haft 9 sammanträden. Under 2019 har revisorerna biträtts av PwC som 

har utfört granskning och uppföljning. 

Följande djupgranskningar gjordes för att bedöma frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, 

nämnderna och dess ledamöter: 

• Granskning av kommunens årsredovisning och bokslut 2018 

• Granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2019 

• Granskning avseende sjukfrånvaro 

Lekmannarevision av bolagen har främst skett genom löpande arbetet. 

Grundläggande granskning 

Revisorerna har följt nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens verksamhet genom träffar 

med förtroendevalda och anställda, protokollsgranskning samt uppföljningar eller mindre 

granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser. Revisorerna har under året haft två träffar 
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med Mora och Orsa kommuners kommunrevisorer för att bl.a. diskutera granskning av de 

gemensamma nämnderna. 

Redovisning av mål och måluppfyllelse  

Planerade granskningar har genomförts. Resultatet av granskningarna har redovisats och 

kommunicerats med de berörda. 

Framtiden 

Kommunen står inför stora utmaningar både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 

Kommunrevisionen kommer fortsatt att följa hur kommunstyrelsen och nämnderna efterlever 

kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning samt verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut. 

Revisorerna har utifrån risk- och väsentlighet utarbetat en planering inför revisionsåret 2020. 

Revisionsplanen är preliminär och kan komma att justeras under året. 

7.5 Överförmyndarverksamheten 

Överförmyndarverksamheten i Älvdalen har under året skötts av Överförmyndare i samverkan i 

övre Dalarna enligt samverkansavtal. 

Överförmyndare i samverkans budget för 2019 visade ett överskott i summeringen för året vilket 

innebar att överskottet delades upp och utanordnades till samverkande kommuner. För Älvdalens 

del innebar det en återföring av ca 66 tkr och anledningen till överskottet är främst att hänföra till 

minskade personalkostnader på grund av personalbrist. 

Kostnader för arvoden till ställföreträdare bör vara oförändrat, eller något högre, när det gäller 

god man, förvaltare och förmyndarskap. Antalet sådana ärenden för Älvdalen var vid 2019 års 

början 84 st och vid 2019 års slut 95 st. 

Däremot har kostnaden för arvoden till gode män för ensamkommande barn minskat drastiskt för 

året. En ny anvisning av ensamkommande barn har tilldelats Älvdalen under året medan de 

ensamkommande barn som fanns anvisade sedan tidigare, har blivit myndiga. Vid 2019 års 

början fanns tre stycken ensamkommande barn och vid årets slut fanns endast ett kvar. 

En omorganisation av Överförmyndarkansliet i Mora har skett under året. Myndigheten har 

stärkts upp med en jurist och en enhetschef. 

  

8 Kommunstyrelsen 

8.1 Ansvarsområde 

Under kommunstyrelsen redovisas, förutom de direkta kostnaderna för förtroendevalda, också 

medel avsatta för löneökningar och bidrag till organisationer. 

8.2 Viktiga beslut och händelser 

Kommunstyrelsen genomförde 11 sammanträden och behandlade 249 ärenden under 2019. 

8.3 Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 
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2019 -2 540 -2 926 387 26 906 26 852 54 441 24 366 

2018 0 -105 105 9 780 9 801 -20 84 9 780 

2017 0 -4 4 8 501 10 362 -1 861 -1 857 8 501 

 

Avvikelse år 2019 är +0,4 mkr. Ej fördelade medel uppgick till 2,2 mkr och består av ej 

fördelade medel för löneökningar och avskrivningskostnader. Sedan 2019 ingår 

räddningstjänsten under kommunstyrelsen, där uppgår nettobudgeten till 15,1 mkr.  

 

9 Kommundirektörens ansvar 

9.1 Förvaltningens ansvarsområde: 

Kommundirektörens ansvar är kommunövergripande verksamhetsledning och verksamhetsstöd. 

Enheten består av kommundirektör, kommunikatör, beredskaps- och säkerhetssamordnare, 

informatör/bidragssamordning, 20% webhantering, landsbygdsutvecklare 50%tj samt 

minoritetssamordnare. 5,7 tjänst finns inom enheten.  Utvecklingsfrågorna hanteras av 

kommundirektör och förvaltningschefer. Sedan maj 2019 tillhör även ekonomienheten 5,0 tjänst 

och personalenheten 2,5 tjänst kommundirektörens ansvar. 

9.2 Viktiga händelser under året: 

Det av allmänna arvsfonden beviljade projektet för bevarandet och utveckling av älvdalska är 

bemannat och igång. Det är totalt finansierat med 7 mkr fördelat på tre år. Arbetet med ny 

hemsida är slutfört och övergår nu i förvaltning år 2019.  Älvdalsdelegationen har under året 

genomfört tre möten för utveckling av de naturskyddade område som länsstyrelsen är ansvariga 

för i Älvdalens kommun. förslagen på besparingar verkställdes under året och har sedan legat till 

grund för kommunplan 2020-2022. 

Personalenheten har haft fokus på arbetsmiljön och det förebyggande arbetet. Vi har genomfört 4 

chefsfrukostar där alla chefer samlas för att utbyta erfarenhet, få information och utvecklas. 

Cesam (central samverkansgrupp) genomfördes enligt samverkansavtalet. Vid två tillfällen har vi 

träffat alla chefer och skyddsombud för utbildning. Samarbetet med högskolan Dalarna fortsatte 

med dialog om nya utbildningar. Vi genomförde en workshop på temat kompetensförsörjning för 

ledningsgruppen och politiker. Den följdes upp med en dag för samtliga chefer. Kommun deltog 

i en yrkesmässa och vi tog fram en film för rekrytering. Arbetsmiljöverket informerade politiker 

och ledande tjänstemän om ansvaret i arbetsmiljöarbetet. 

9.3 Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -2 189 -3 713 1 524 12 803 14 709 -1 905 -382 10 614 

2018 -1 507 -1 745 238 5 407 5 249 158 396 3 900 

2017 -1 620 -1 573 -47 5 198 5 190 8 -39 3 578 
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10 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

10.1 Förvaltningens ansvarsområde: 

I förvaltningen ingår följande verksamheter: Särskilt boende, korttidsboende, 

trygghetsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, öppen trivselverksamhet, 

hälso- och sjukvård, rehabilitering, hemsjukvård, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri, individ- och 

familjeomsorg, arbete och integration samt gemensam myndighetsnämnd; Norra Dalarnas 

Myndighetsservice. 

10.2 Viktiga händelser under året: 

Älvdalens kommun är i topp i Dalarna när det handlar om kvalitet. Enligt den årliga 

undersökningen gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, finns en stor nöjdhet bland 

medborgarna i Älvdalens kommun gällande bland annat hemtjänsten, särskilt boende, vad det 

gäller service och bemötande. Det har varit ett spännande år med flera projekt som bidragit till 

att utveckla förvaltningens verksamhet. 

Från och med april 2019 tillhör Arbete och integration Vård och omsorgsförvaltningen.  

Genom Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har hemtjänsten 

genomfört ett framgångsrikt arbete för att lyckas med hemgång utan att kommunen fått något 

betalningsansvar. Det har dock kostat i extra resurser för att klara av ett omfattande vårdbehov 

vid hemgång. En stor svårighet har också varit att regionen systematiskt ändrat datum för 

utskrivningsklara patienter så att vi i alltför många fall stått med för mycket resurser. 

Särskilt boende / korttidsboende: Förvaltningen har under perioder av året haft brist på 

korttidsplatser och särskilda boendeplatser och då med överbeläggningar som följd. En 

äldreomsorgsplan är framtagen som visar befolkningsprognosen för äldre och visar tydlig 

behovet av ytterligare platser och ökat behov av hemtjänst fram till 2030. 

Hemtjänst: Statistiken visar inte någon större ökning av antalet ärenden. Däremot har 

karaktären på insatserna ändrats. Äldres förmåga att klara av vardagliga sysslor har förbättrats 

samtidigt som efterfrågan på sjukvård ökat mer. En konstaterad trend i samhället är nämligen att 

uppgifter förskjuts från den slutna vården till hemsjukvård. 

Öppen trivselverksamhet: Verksamheten har under året arbetat med att försöka nå ut till fler 

äldre och har haft aktiviteter som bingo och musikcafé ute i bystugor. Det har också inletts ett 

samarbete med Älvdalens församling med t ex gubbluncher och damluncher. Allt detta arbete 

har gett resultat och det blir fler som söker sig till den öppna verksamheten och deltar i 

aktiviteter. Verksamheten finns på alla tre orterna. Varje vecka annonseras aktiviteterna på 

hemsidan, på anslagstavlor och personal delar ut blad i hemtjänsten. Högskolan Dalarna har 

intresserat sig för detta arbete och bjudit in medarbetare för att föreläsa. 

Hälso-och sjukvård, hemsjukvård och rehabilitering: Nya lagändringar från årsskiftet där 

bland annat betalningsansvarslagen har ersatts av "Trygg hemgång för effektivare och säkrare 

utskrivning från sluten hälso-och sjukvård". Detta har ställt stora krav på samverkan över 

huvudmannagränserna, (primärvård och slutenvård) när allt fler multisjuka äldre vårdas i det 

ordinära hemmet. Ett begrepp som hörs tydligare är "det kommunala sjukhuset". 

Individ- och familjeomsorgen: Rekryteringen av socialsekreterare har varit framgångsrik dock 

finns ett ökat behov av föräldrastöd / familjepedagog som en följd av ökningen av antalet 

ärenden där barn bevittnat våld i nära relation. En familjebehandlare har under året varit anställd 

i projektform med hjälp av stimulansmedel med goda resultat på hemmaplanslösningar. Behovet 
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är stort och antalet placerade barn har ökat. Förvaltningen ser en ökning av missbruksärenden. 

Projektet "Våld i nära relation " i samarbete med Mora, Orsa och Malung/Sälen har genomfört 

flera utbildningstillfällen för medarbetare på förvaltningen. De arbetar kontinuerligt med 

handledning i ärenden om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Skolledningen i Älvdalen har informerats om det brottsförebyggande konceptet "Liten och 

Trygg" som riktar sig till förskolan. All förskolepersonal i Älvdalen har erbjudits utbildning i 

konceptet. Projektet har representerats på samverkansmöten på länsstyrelsen. 

LSS/ socialpsykiatri: Habiliteringsersättning är införd med hjälp av sökta stimulansmedel 2018. 

FUNCA, ett webbaserat arbetsverktyg, som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet har 

införts och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att 

förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS. 

Enhetschefen är flitigt anlitad både från grannkommuner och Högskolan Dalarna för att föreläsa 

om införandet av FUNCA. 

Arbete och Integration har under 2019 följt planen, inga stora händelser har inträffat. Två 

medarbetare varslades under juni månad och en personal aviserade att gå i pension i stället för att 

varslas. Fem projekt avslutades under 2019. 

Digitalisering: En strategiplan för införande e -hälsa, digitalisering och välfärdsteknologi är 

framtagen i samarbete med IS/IT-avdelningen i Mora, Orsa och Älvdalen. Genomfört är: 

• Mobil dokumentation inom hemtjänsten 

• Nyckelfria lås. Vid ett planerat besök uppstår effektiviseringen i form av minskad tid för 

att hämta och återlämna nycklar på hemtjänstens kontor. Vid användning av digitala 

nycklar vid akuta eller oplanerade händelser uppstår effektiviseringen istället i form av 

minskad körsträcka. 

• Trygghetskamera 

• Digitala signeringslistor vid läkemedelsöverlämning 

Under året har riktade stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknologi möjliggjort ytterligare 

satsningar på det digitala området; nya moduler i förvaltningens verksamhetssystem, 

accesspunkter för internetuppkoppling och robotkatter mm. 

Medarbetarfokus:  Arbetet med schemaförändringar har pågått hela hösten med syfte att få mer 

verksamhetsanpassade scheman. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. 

  

10.3 Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -43 738 -50 932 7 193 212 023 229 169 -17 146 -9 952 168 256 

2018 -24 531 -31 093 6 562 185 740 195 250 -9 510 -2 948 161 209 

2017 -26 130 -29 776 3 646 181 543 186 653 -5 110 -1 464 155 413 

 

• Ökat antal placeringar inom barn- och ungaområdet. 

• Norra Dalarnas Myndighetsnämnd har kostat 700 tkr mer än budgeterat. 

• Ökade kostnader för IS/IT med ca 300 tkr, mestadels licenskostnader. 

• Skatteväxlingen av hemsjukvården – 1000 Tkr. 

• Uteblivna stimulansmedel som tidigare finansierade en ökad bemanning. Inom 

äldreomsorgen. 
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Fler effektiviseringsåtgärder är påbörjade och förvaltningen arbetar med ett långsiktigt och 

ihärdigt arbete för att skapa en ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar organisation som klarar 

av förändringar i form av ökad andel äldre befolkning, förändrade arbetssätt och digitalisering. 

Utveckling av samarbete med Bemanningsenheten i syfte att hantera schema, bemanning, 

vakanser på ett mer effektivt och verksamhetsanpassat arbetssätt. Rätten till heltid ställer mycket 

stora krav på logistik i schemaplaneringen och i dagsläget finns det inget verksamhetssystem 

som stödjer detta arbete.  

10.4 Verksamheten kommande åren 2020-2022 

Utveckling av boendealternativ för äldre, se Äldreomsorgsplanen 2019-2030. 

Planering inför renovering av Särna äldreboende i samband med nytt hyresavtal 2021. 

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta arbetet med effektiviseringsåtgärder så att 

kommunens nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen minskar. Med en åldrande befolkning 

och ett högre vårdbehov finns inte ekonomiskt utrymme med för stora avvikelser. Under 2020 

krävs en intensifiering av arbetet med schema och bemanning utifrån heltid som norm. 

Arbetet med införande av välfärdsteknik måste accelerera. Kommunmedborgare har stigande 

förväntningar på välfärden och förväntar sig att kunna hantera sina ärenden digitalt. Införande av 

e-tjänsteplattformen är en förutsättning men arbetet med processkartläggning och förändrade 

arbetssätt är ett omfattande arbete som måste genomföras för att kunna effektivisera 

verksamheten och erbjuda e-tjänster till medborgarna. 

Införandet av primärvårdsreformen "Nära vård" måste följas upp och utvecklas så att vi 

säkerställer en effektiv verksamhet för målgruppen. 

En stor utmaning i framtiden är kompetensförsörjningen där det redan är betydande svårigheter 

att rekrytera rätt kompetens till i princip alla personalkategorier. Ökade kompetenskrav för 

medarbetarna i och med att avancerade vårduppgifter förskjuts från sjukhusen till hemmen. 

 

11 Barn- och utbildningsförvaltningen 

11.1 Förvaltningens ansvarsområde: 

Förvaltningens ansvarsområde består av: 

• Grundskola (788 elever, jan 2020) 

• Förskola (261 barn, jan 2020) 

• Fritidshem (235 elever, jan 2020) 

• Grundsärskola (Särna samt integrerade i klasser 8 elever, 3 elever grundsärskola Mora, 

2 elever gymnasiesärskola Mora, jan 2020) 

Övriga verksamhetsområden 

• Fritidsverksamhet för högstadiets elever utanför skoltid på alla tre tätorterna. 

Vi har verksamhet i: 

• Idre 

• Särna 

• Rot 

• Älvdalen  
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11.2 Viktiga händelser under året: 

Nedan presenterar vi händelser som påverkar kommunens verksamheter inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. För att läsa mer om dessa hänvisar vi till regeringens hemsida 

alternativt skolverkets. 

https://www.regeringen.se 

https://www.skolverket.se 

Regeringsbeslut som påverkar våra verksamheter: 

• Från 1 januari 2019 måste skolans huvudmän utse skolchef. 

• Reviderad läroplan förskolan (gäller från 1 juli 2019) 

• Reviderad läroplan förskolan innebär att förskolechefer blir rektorer istället. 

• Från 1 juli 2019 införs legitimations- och behörighetskrav i fritidshemmet för att få 

undervisa och ansvara för undervisningen.  

• Från 1 juli 2019 införs läsa, skriva, räkna-garantin vilket innebär att elever som behöver 

stöd tidigt ska få det utifrån sina behov. Det blir även garanti för tidiga stödinsatser i 

förskolan. 

• Från 1 juli 2019 är skolan skyldig att göra en uppföljning från förskoleklass och 

lågstadiet när det gäller det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som 

andraspråk och matematik. Läraren i nästa årskurs ska få ta del av resultatet av 

uppföljningen. Gäller för åk 1 samt åk 4. 

• Ökad timplan matematik (gäller från och med 1 juli 2019) 

• Utökad undervisning idrott (gäller från och med 1 juli 2019) 

Nya Älvdalsskolan 

Nu är nya Älvdalsskolan invigd med hjälp av kunglig fägring och båda etapperna är igång. Det 

innebär att förskoleklass till och med årskurs 9 är på ett och samma ställe, vilket underlättar på 

många sätt. 

Buskoviusskolan 

Ombyggnationen av Buskoviusskolan är klar och nu finns förskola, grundskola, grundsärskola 

samt fritidshem i samma lokaler. Invigning kommer att ske i mars. 

Minskning av antalet barn 

Utifrån den statistik som finns tillgänglig samt det som vi redan vet är att antalet barn som har 

behov av barnomsorg/skolbarnomsorg samt grundskola minskar i kommunen. Den inflyttning 

som förekommer räcker inte till för att täcka behovet av fler barn i kommunen. Inte heller 

andelen nyanlända täcker upp det ökande antal barn som kommunen behöver framöver. 

*Prognos för kommande 6 åren är en minskning med ca 150 barn inom grundskolan. Varav 11 

barn i Särna 14 barn i Idre och 125 barn i Älvdalen/Rot (ingen hänsyn har tagits för in- och 

utflytt i kommunen). 

Fokusområden 

Vi har fortsatt vårt arbete med att ta fram fokusområden för verksamheterna i enlighet med vårt 

systematiska kvalitetsarbete. Fokusområdena tas fram utifrån de analyser som görs på enhets-, 

lednings- samt huvudmannanivå. Fokusområdena utvärderas löpande och revideras vid början av 

ett nytt läsår. Fokusområden för alla verksamheter är under 19/20 normer och värden samt 

kunskaper. Dessa ändras sedan utifrån specifika behov inom resp. verksamhet. 

Skolinspektionen 

Under året har Skolinspektionen varit på Strandskolan, Älvdalsskolan samt på huvudmannanivå. 
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Utifrån dessa inspektioner kvarstår att redovisa de åtgärder som gjorts utifrån besluten. På 

huvudmannanivå blev vi dock godkända direkt. 

Stort projekt riktat mot de nyanlända 

Det projekt som vi haft i samarbete med Högskolan Dalarna avslutades i våras. Vi kommer dock 

att fortsätta arbetet med SKUtA - systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Det innebär att man 

utifrån analyser arbetar processinriktat för att komma tillrätta med delar som behöver utvecklas 

inom verksamheterna. 

Även inom förskolan fortsätter man arbetet med diskrimineringsgrunderna som påbörjades 2018. 

Lärarlönelyft, arbetslagsledare, förstelärare 

Via Skolverket har vi sökt och fått medel för lärarlönelyftet och förstelärare. Alla pedagoger i 

kommunen har kunnat söka enligt i förväg kända kriterier. Arbetet med förstelärare har lite 

ändrat inriktning under 2019. Vi har valt att involvera förstelärarna i arbetet med våra 

fokusområden inom normer och värden samt kunskaper. 

Arbetslagsledarna utgör en viktig del i arbetet med driftsfrågor för framförallt rektorerna. De 

bistår i arbetet med driften och kan ibland täcka upp för att det saknas administrativa funktioner 

för vissa arbetsuppgifter. 

Samisk förvaltningskommun 

Älvdalens kommun är en samisk förvaltningskommun. Det avspeglar sig självklart även i våra 

verksamheter. Vi har undervisning på sydsamiska för våra elever i grundskolan. Eleverna har 

även undervisning i sameslöjd. I dagsläget har vi inga barn i vår förskoleverksamhet som har 

samiska som modersmål. 

Förskolan 

Förskolan i Älvdalens kommun har ett nära samarbete kring flera områden. Under 2019 har 

mycket fokus legat på implementeringen av reviderad läroplan. Vidare har man startat upp 

arbetet kring språkutveckling i förskolan. Här har man även sökt och fått pengar från Skolverket. 

Fritidshemmen / förskoleklass 

Förskoleklass ingår i det arbete som startades under 2019 och som vi kallar röda tråden. Här 

ingår även personal från förskolan. Detta arbete ska utmynna i hur vi i vår kommun ska arbeta 

med den första läs- och skrivinlärningen. Hur vi kan lyckas med alla våra elever. Här är det 

otroligt viktigt att fånga barnen tidigt. Genom att förskoleklass har blivit obligatorisk har man 

också infört tester inom just läs- och skrivinlärning för att tidigt fånga upp ev. problem. 

Fritidsgårdar 

Under året har vi satt in extra resurser både i Särna och Idre, vilket innebär att vi drar över 

budgetmässigt. Uppdraget som vi har från politikerna innebär att vi ska driva fritidsgårdar på 3 

orter samt 3 kvällar i veckan. 

Digitaliseringen 

I kommunen har vi överlag Ipad eller dator till alla elever. Även inom förskola och på fritidshem 

börjar tillgången på Ipad bli bättre. 

Förstelärare 

Under 2019 har vi ändrat uppdraget för förstelärarna så att de arbetar mer riktat med de 

fokusområden som vi har. 4 lärare arbetar med normer och värden. 2 lärare arbetar med 

kunskaper. 3 arbetar med IKT och med inriktning läs och skriv, programmering samt särskilt 

stöd. Samtliga har förordnande på 1 år. De arbetar på sin förtroendetid. De ska tillsammans med 

rektor driva det pedagogiska arbetet.   
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Baltic Triangle 

Under läsåret har vi haft ett utbyte med Tyskland och Estland där vi haft våra gäster i vår 

kommun. Besöket var under en vecka och där både elever och personal fick umgås i trevliga 

former. Ifrån vår vänort i Tyskland kom även borgmästaren på besök och deltog i utbytet.  

  

  

  

11.3 Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -10 003 -26 644 16 640 172 962 185 218 -12 257 4 384 162 958 

2018 -13 761 -16 290 2 529 175 295 182 739 -7 444 -4 915 161 534 

2017 -13 727 -15 723 1 996 171 345 181 589 -10 245 -8 248 157 618 

Hela barn- och utbildningsförvaltningen 

Vårt resultat beror på att vi har gjort stora besparingar inom hela verksamheten samt att flera 

bidrag från Skolverket har stöttat på olika sätt och olika nivåer. Det är även vissa positiva 

effekter när det gäller våra lokalkostnader.  Besparingsskogens bidrag har också skapat positiva 

effekter för vårt resultat. 

Älvdalsskolan 

Verksamheten har uppvisat ett minusresultat under året. Detta beror på personalförstärkningar, 

ferielöner till personal som avslutat sina tjänster, men till största delen beror det på att 

verksamheten har haft behov av fler personal för att förbättra kvaliteten. 

Rots skola 

Här gör verksamheten ett plus med 56 tkr. Detta beror på bidrag från Skolverket 

(likvärdighetspengarna) samt lägre personalkostnader. 

Buskoviusskolan 

Här gör verksamheten ett plus på 527 tkr. Detta beror på bidrag från Skolverket (läxhjälp) samt 

att man har gjort förändringar i verksamheten när det gäller bild, elevens val samt idrott. 

Förskoleklass har dessutom haft en större ram än vad man behövt. 

Strandskolan 

Verksamheten uppvisar ett minus på 354 tkr. Detta beror dels på resurstjänst (1,0) som ligger 

utanför budget samt vikarietjänst (1,0), Bidrag från Skolverket täcker en del av det underskott 

som tjänsterna ger upphov till. 

Grundsärskolan 

Verksamheten har minus på 251 tkr. Det beror på att vi har haft en assistent under våren som inte 

har funnits med i budget. Dessutom har vi haft elever i annan skolverksamhet som vi inte har 

haft med i budget. Vi behöver se över budget för grundsärskolan framöver då vi har fler elever 

integrerade i våra klasser samt fler elever i annan skolverksamhet. Kostnaden för grundsärskolan 

kan komma att öka framöver. 

Förskolorna 
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I Särna uppvisar verksamheten ett plus vilket beror på att man har samverkat på ett annat sätt än 

tidigare och därmed inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som tidigare. 

I Idre har man inte tillsatt en tjänst på 50%, inte använt lika mycket vikarier som tidigare samt 

inte haft så stort antal barn på helgverksamhet. Detta genererar ett plus för verksamheten. 

I Älvdalen uppvisar man ett plus på 237 tkr. Bidrag från Skolverket samt Migrationsverket samt 

lägre personalkostnader har hjälpt till. 

Fritidshem Älvdalen 

Verksamheten uppvisar ett plus på 356 tkr. Färre antal personal i verksamheten samt bidrag från 

Skolverket utgör detta plus. 

Fritidshem Rot 

Här har man utökat med 0,25 tjänst vilket genererar ett minus för verksamheten. 

Fritidshem Särna 

Här uppvisar verksamheten minus 257 tkr. Utökad personal pga. kartläggningar och flytt till nya 

lokaler gjorde att resultatet hamnade på minus. 

Fritidshem Idre 

Verksamheten har ett minus på 65 tkr, vilket beror på att man varit tvungen att ta in ytterligare en 

personal för att täcka behovet. 

Elevhälsan 

Verksamheten har under en längre tid uppvisat ett plus pga. att alla tjänster inte är tillsatta samt 

att personal som till viss del är tjänstledig inte har ersatts. 

11.3.1 Investeringar 

Kod Projekt Budget Redovisning Avvikelse 

1600 INVENTARIER NYA ÄLVDALSSK 8 000 0 8 000 

1601 160X MÖBL MÅTTL SLIT 10ÅR 0 2 434 -2 434 

1602 160X MÖBL STORT SLIT 5ÅR 0 206 -206 

1603 160X DATAKOMM.ANL 10ÅR 0 563 -563 

1604 160X MASKINER 5ÅR 0 192 -192 

1610 SKOLAN INVENTARIER 500 1 431 -931 

1620 BARN O UTBILDNING OSPECAT 0 796 -796 

1650 BUF DIGITALISERING 1 600 0 1 600 

Totaler  10 100 5 622 4 478 

Bidrag från Besparingsskogen 8 mkr till inventarier i nya Älvdalsskolan. Vidare har 

förvaltningen köpt in möbler till Älvdalsskolan. 

Kostnader för digitaliseringen har istället hamnat på leasing då det är bättre ur alla aspekter än att 

köpa in Ipad och datorer. 

Vidare finns här investeringar gällande Buskoviusskolan och ombyggnationen av den. . 

 

11.4 Verksamheten kommande åren 2020-2022 

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med SKUtA - det systematiska utvecklingsarbetet. Vi 

behöver arbeta mer med utvecklingsfrågor och mindre med driften. 
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Inom grundskolan kommer fokus att ligga på att arbeta ihop personalgrupperna i Älvdalen och i 

Särna. Till vår hjälp har vi företagshälsovården. 

Vidare behöver skolan arbeta mot ett 2-lärarsystem för att få in fler pedagoger istället för extra 

personal. 

Inom grundskolan kommer säkert Skolinspektionen att påverka vårt arbete kommande år. 

Vi kommer att arbeta med våra fokusområden (se nedan) och ev. ta fram nya fokusområden för 

2021 eller fortsätta med dessa. 

Grundskola                   Normer och värden                   Kunskaper 

Fritidshem                    Normer och värden 

Förskola                       Normer och värden                   Kunskaper (språkutveckling) 

Grundsärskola             Samspel (normer och värden)   Självständighet (kunskaper) 

  

Under föregående år har vi gjort stora satsningar gällande ombyggnation, nybyggnation och 

digitalisering. Dessa satsningar är nu på gång och kommer därför inte att påverka våra 

verksamheter lika mycket kommande år. Det borde även inverka positivt på både arbetsmiljö och 

arbetsklimatet för våra verksamheter. Att fokus kan hamna på kärnverksamheten. 

Vi satsar inom förvaltningen mycket på utemiljö och fysisk aktivitet så att eleverna ska kunna 

röra sig under dagen inte bara när de har idrott och hälsa. Vi har rörelseprojekt som har pågått 

under en tid på vissa av våra enheter och som har gett positivt resultat när det gäller elevernas 

ork och lust att lära. 

Barnkonventionen 

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Kommunen har arbetat fram en 

handlingsplan som kommer att gälla för alla förvaltningar. I vår förvaltning arbetar vi för att 

både tillgodose barnkonventionen och skollagen. 

Förstelärare/karriärtjänster 

Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska 

stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre 

villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter (se bilaga). 

Resultat 

Under 2019 hamnade Älvdalens kommun högt när det gäller våra skolresultat (se bilaga från 

Kolada). Detta är naturligtvis glädjande men då våra skolenheter är relativt små kan resultatet 

skilja sig åt ganska mycket från år till år. 
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Sociala risker 

Inom kommunen har man under året arbetat med att se över sociala risker. Alla förvaltningar har 

varit representerade samt polis, företagare och även gymnasiet. Det sker möten varje månad och 

man följer upp och skattar hur det ser ut inom varje förvaltning när det gäller just sociala risker. 

Just nu har vi stora utmaningar inom vår förvaltning när det gäller detta område. Det handlar 

främst om våra äldre barn. Här utgör fritidsgårdarna en viktig del i det arbete som vi har påbörjat 

och som vi även kommer att behöva fortsätta med kommande år. 

Samverkan med näringslivet är också viktigt för att eleverna ska tänka mer på sin framtid. Här 

ser vi att detta arbete som till viss del görs med SYV och den prao som eleverna får göra kan bli 

ännu bättre. Vi behöver stärka elevernas framtidstro! 

12 Service och utvecklingsförvaltningen 

12.1 Förvaltningens ansvarsområde: 

Service- och utvecklingsförvaltningens består av Kostenheten, Norra Dalarnas Löneservice, 

Administration och Bemanningsenheten, Samhällsenheten och Kultur- och fritidsenheten. 

Kostenheten består av tre tillagningskök och tre mottagningskök fördelade på tre kommundelar, 

Älvdalen, Särna och Idre. Köken producerar mat till skola, förskola och äldreomsorg. 

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan Mora kommun, Orsa kommun och 

Älvdalens kommun. Löneservice sköter även löneadministrationen åt samverkande kommuners 

bolag. 

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. Enheten går 

under Servicenämnden men tillhör Service- och utvecklingsförvaltningen. 

Administration och Bemanningsenheten består av kontaktcenter som är "En väg in" för 

medborgarna. Kontaktcenter ska underlätta för medborgarna att ta kontakt, avlasta specialister 

från rutinärenden, ge effektivare handläggning och ge kortare väntetider för medborgaren. 

Administration arbetar med den centrala ärendeberedningen till utskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige, juridisk rådgivning, kommunarkiv, diarieföring, genomförande av 

allmänna val mm. 
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Bemanningens uppdrag är att bemanna kommunens verksamheter med vikarier. 

Samhällsenheten består av 11 verksamhetsområden som alla interagerar inom infrastrukturella 

frågor och samhällsutveckling, Alkoholhandläggning, Bostadsanpassning, Bygglovshantering, 

Fiberutbyggnad, Livsmedelstillsyn, Mark & exploatering, kommunens fastigheter, kommunens 

skogar, Miljö & hälsa, Näringslivsfrågor, Planarbete, Trafikplanering gator och vägar, 

Trafikplanering buss- och transport. 

Kultur- och Fritidsenheten Kultur- och fritidsenheten består av musikskola, bibliotek, 

museiverksamhet, barn- och ungdomskultur, allmän kultur, bad- idrotts- och fritidsanläggningar, 

folkhälsofrågor, stöd till föreningsliv mm. Verksamhet bedrivs i hela kommunen. 

Porfyr och Hagströmmuseet samt Lomkällan skogs- och försvarsmuseum drivs av entreprenörer. 

12.2 Viktiga händelser under året: 

Kommunen omorganiserade till tre förvaltningar. Samhälls- och utvecklingsförvaltningen gick 

samman med Intern serviceförvaltning, förvaltningen heter numera Service- och 

utvecklingsförvaltningen. 

En ny nämnd för myndighetsbeslut upprättades, myndighetsnämnden. 

Kostenheten har ett pågående arbetar med att minska matsvinnet. 

Projektet "Offentlig Gastronomi i Dalarna" har startat upp. Syftet med projektet är att öka 

kvalitet på den offentliga kostverksamheten i Dalarna genom utbildning, inspiration och 

samverkan. 

Administration och Bemanningsenheten omorganiserade under 2019 och ansvaret för 

Kontaktcenter, sekreterare och förråd flyttats till enheten. 

Samhällsenheten har fokuserat på att styra upp kvalitetsarbete, rutiner, intern och extern 

kommunikation och hälsa. Sammanfallande med detta har projektet Främjande 

myndighetsutövning pågått. 

Kultur- och fritidsenheten har tillsammans med biblioteken i Dalarna har tagit fram underlag 

för upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem och gemensam webbplats. Tidsplanen har 

på grund av GDPR-frågorna reviderats och upphandlingen har flyttats fram till 2020. Meröppet 

har införts på huvudbiblioteket. Målet är att införa meröppet även på filialerna. 

Simhallen har 2019 haft ca 28 000 besök varav ca 4 600 var på simläger. 

Musikskolan uppnådde ett rekordantal elever i verksamhet. 

Norra Dalarnas Löneservice . 

Arbetsgivardeklaration på individnivå började gälla from 190101. Nya karensavdraget som 

ersatte karensdagen infördes 190101. 

Projektet eCompanion+/Digitala året 2019 påbörjades under året. 

12.3 Ekonomisk översikt 

Förvaltningen nyttjar sina resurser optimalt inom tilldelad budgetram samtidigt som man 

försöker öka intäkterna. Kontinuerlig uppföljning tillsammans med personalen sker och en 

ekonomisk helhetssyn eftersträvas. Samordning och samarbete mellan olika enheter och 

förvaltningar hjälper till att hålla budgeten i balans. 

Förvaltningens avvikelse mot budget 2019 är ett överskott på 6 515 tkr. 
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Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -32 970 -38 065 5 095 124 113 122 693 1 420 6 515 91 143 

2018 -29 707 -36 135 6 428 118 603 119 517 -914 5 514 88 896 

2017 -28 677 -32 475 3 798 121 755 122 802 -1 047 2 751 93 078 

Årets resultat för Service- och utvecklingsförvaltningen bygger på ett överskott på intäktssidan 

på 5 095 tkr och på kostnadssidan på 1 420 tkr. Det är främst Samhällsenheten och 

förvaltningschefens budget som visar överskott. 

Överskottet hos förvaltningschefen ligger på personalkostnader. Redan i början av 2019 drog 

förvaltningen ner på en sekreterartjänst som ligger som sparåtgärd 2020. Utöver detta så har 

kostnaden för telefoni minskat vid byte av leverantör. 

Inom samhällsenheten är det överskott inom flera delar av verksamheten så som bredbandsdrift, 

näringsliv, chef samhällsenheten, bygglovsverksamhet, planverksamhet, bredbandsutbyggnad, 

kommunens skogar och bostadsanpassning. Alla dessa verksamheter har på ett överskott mellan 

300 - 700 tkr. 

- Norra Dalarnas Löneservice hade ett nettounderskott på ca 100 tkr. 

- Kostenheten visar ett underskott på ca 330 tkr. 

- Bemanningen hade underskott på ca 600 tkr som till stor del beror på sjuklönekostnader. 

- Kultur- och Fritidsenheten visar ett överskott på ca 700 tkr. 

12.4 Verksamheten kommande åren 2020-2022 

Kostenheten Under 2020 och kommande år jobbar kostenheten i ett flertal projekt. 

Projektet Offentlig Gastronomi i Dalarna där flera Dalakommuner samarbetar med målet att lyfta 

kvaliteten på den offentliga måltiden.  I projektet arbetar kostchefen tillsammans med 

kommundietisten i Falun för att ta fram gemensamma riktlinjer för specialkost i 

dalakommunerna med målet att öka säkerheten, kvaliteten och för att förhindra onödiga 

kostnader. 

Tillsammans med Mora och Orsa jobbar enheten aktivt för att utöka samverkansfördelar 

kommunerna emellan. Under 2020 finns det en förhoppning att påbörja en digitalisering av 

egenkontrollen. 

Kultur och fritid Fortsatt fokus kommer att läggas på arbete med digitalisering både inom 

kultur och fritidsområdet. 

Stödet som årligen ges till studieorganisationerna ska ses över. 

För biblioteket handlar det om Rfid, självbetjäning, och Meröppet bibliotek. Meröppet finns idag 

på biblioteket i Älvdalen. Under 2020 vill enheten starta upp konceptet på filialerna i Särna och 

Idre. 

För fritidsområdet handlar det om tillgänglighet genom ett boknings- och föreningssystem som 

bland annat samspelar med passeringssystemet. 

Samhällsenheten Verksamheten 2020-2022 kommer styras av exploateringstakten i norra delen 

av kommunen. 

Näringslivsavdelningen arbetar enligt antagen Näringslivsstrategi. 

Dessutom finns antagna tillsynsplaner för: 
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• Miljö & hälsoskydd 

• Livsmedelstillsyn 

• Tillsynsplan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, samt e-cigaretter. 

Administration och bemanning Enheten fortsätter arbetet med att skapa fungerande rutiner för 

att arbeta mer effektivt med administration och bemanningssamordning. 

Arbetet med E-arkiv fortgår. Sekreterargruppen registrerar handlingar i systemet Ecos 2 för att 

underlätta för samhällsenheten. Ett av målen 2020 är att göra klart dokumenthanteringsplaner för 

kommunens samtliga verksamheter. 

Norra Dalarnas Löneservice Digital rapportering för förtroendevalda kommer att införas under 

2020. Målet att lönerapporteringen ska vara helt digital 2020 är fortfarande möjligt. 

Digitalisering av anställningsprocessen kommer att bli säkrare och effektivare och minskar post- 

och pappershantering. Samtidigt vill vi få till en digital signering i samarbete med IS/IT. 

Enheten tittar på processer som kan automatiseras. Möjligheten finns att effektivisera och säkra 

ett flertal av processerna som är regelstyrda och återkommande. 

 

13 Servicenämnd 

13.1 Enhetens ansvarsområde: 

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Löneservice sköter löneadministrationen åt de tre kommunerna och de kommunala bolagen 

Nodava AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB Norra Dalarnas Fastighets AB och Morastrand 

AB. Även arvoden och ersättningar till förtroendevalda i ägarbolagen hanteras. From 2019 

sköter Norra Dalarnas Löneservice även Brandkåren Norra Dalarnas löner. Totalt sköter enheten 

löneutbetalningar för 14 arbetsgivare. 

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. 

Verksamhetens arbete består bl.a. av support och utveckling av systemstöd inom löne- och 

personalområdet, uttag av rapporter och personalstatistik till chefer och myndigheter, inlämning 

av underlag till pensioner och information kring försäkring. Norra Dalarnas Löneservice går 

under Gemensamma Servicenämnden i Älvdalen och är en enhet i Intern Serviceförvaltning. 

Enheten är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av 

producerade lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de kommunala 

bolagen. 

13.2 Viktiga händelser under perioden: 

Årsskiftet 18/19 

En stor arbetsinsats krävdes vid Moras omorganisation och vid införandet av Brandkåren Norra 

Dalarna. 

Arbetsgivardeklaration på individnivå som innebär att arbetsgivaruppgifter ska lämnas på 

personnivå månadsvis började gälla from 190101. 

Nya karensavdraget som ersatte karensdagen infördes 190101. 

Projektet eCompanion+/Digitala året 2019 

En huvudprojektledare har tillsatts via IS/IT. I maj gick vi över till gemensam inloggning och 

webb i systemen för scheman och självservice. En nödvändighet för att följa utvecklingen mot 

digitalisering och framtidssäkring. Från att schemahanteringen tidigare skett i klient arbetar man 
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nu i webbgränssnitt. Webbutbildningar för chefer och assistenter har genomförts inför detta. 

Chefer och bemanningspersonal har upplevt försämringar i Schema och Bemanningssystemet 

efter uppgraderingen. Ett webbgränssnitt kräver nya sätt att arbeta på och det har upplevts som 

tungarbetat. 

Under hösten implementerades resterande verksamheter för självrapportering i 

Schema/Bemanning. Alla anställda i våra kommuner, förbund och bolag, självrapporterar nu i 

Schema och Bemanningssystemet. En förutsättning för att kunna boka vikarier via 

vakansförmedling och bemanningsenheterna, är att månadsanställda ligger i schemasystemet. 

Superanvändare har utsetts. Superanvändaren ska vara ett verksamhetsnära stöd. 

Lönesystemet är uppgraderat till webbversionen eCompanion+, men har inte börjat att användas. 

Klienten kan användas parallellt. 

Övrigt 

Upphandling av pensionsförvaltare har genomförts och resultatet blev att kommunerna byter från 

KPA till Skandikon/Skandia. Skandia tog över from 1 oktober 2019. Övergången har gått bra. 

För Norra Dalarnas Fastighets AB infördes automatisk överföring av ekonomifil till 

ekonomisystemet. Den automatiska överföringen av ekonomifilen gjordes första gången vid 

oktobers lönekörning. 

Nodava AB byter ekonomisystem till samma som kommunerna har. I samband med detta vill 

även Nodava skapa automatisk överföring av ekonomifilen med löneposter. Förberedelser har 

pågått under hösten tillsammans med leverantör. Samtidigt byter Nodava kodplan from 200101. 

13.3 Ekonomisk översikt 

Utfall 191231 är -429 tkr, en del av underskottet fördelas ut till Mora och Orsa. Det är första året 

sedan start som nämnden går med underskott. 

Orsak till underskottet beror till stor del på att konsultkostnader vid utvecklingen och 

versionsuppgraderingen i schema och bemanningssystemet har blivit högre än beräknat. Främst 

är det kostnader från systemleverantör men även från IS/IT som avser projektledning och intagna 

konsulter. Det andra halvåret tillkom en kostnad för ny server från IS/IT där underhållskostnaden 

innebar en ökning på ca 30 tkr per kvartal. 

Lönekostnaderna blev högre än budgeterat 2019. Vikariekostnader på grund av sjukdom, extra 

resurser för att kunna hantera projektet samt tjänst som ej fanns i budget är orsaken till det. 

Underskottet fördelas efter beräkningsnyckeln antal producerade lönespecifikationer mellan 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Mora - 256 tkr, Orsa - 83 tkr, Älvdalen -90 tkr. 

Årets resultat 

År 
Budget 

intäkter 

Utfall 

intäkter 

Avvikelse 

intäkter 

Budget 

kostnad 

Utfall 

kostnad 

Avvikelse 

kostnad 

Avvikelse 

totalt 
Årsbudget 

2019 -6 626 -7 275 649 8 518 9 257 -739 -90 1 892 

2018 -6 278 -6 435 157 8 070 8 150 -80 77 1 792 

2017 -6 208 -6 270 62 7 945 7 875 69 131 1 736 

13.4 Verksamheten kommande åren 2020-2022 

Hela 2019 har tekniklyftet av HR-systemet stått i fokus. Systemen har integrerats och helt 

webbaserade. Gemensam inloggningsportal istället för att hantera inloggning via olika ikoner har 

införts. Målet är ett användarvänligt och flexibelt system för chefer att arbeta i och för 

medarbetare att självrapportera i. Här finns arbete kvar att göra och användarvänligheten 
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utvecklas ständigt. Förhoppningen är att digital rapportering för förtroendevalda kommer att bli 

verklighet 2020. Systemet som kommunernas kanslier har ska nu vara utvecklat för 

lönekoppling. 

Målet att lönerapporteringen ska vara helt digital 2020 är fortfarande möjligt. Det som kan 

hindra oss att nå målet är yttre påverkan som inte finns i planen. T.ex. lag- eller avtalsändringar 

och större verksamhetsförändringar som kräver förändringar och omstrukturering i systemen. 

Digitalisering av anställningsprocessen kommer att bli säkrare och effektivare och minskar post- 

och pappershantering. Samtidigt vill vi få till en digital signering i samarbete med IS/IT. 

Löneservice arbetar med nya former för utbildning som instruktionsfilmer och webbutbildningar. 

Effektivisering av ärendehanteringen i supporten genom införande och utveckling av 

ärendehanteringssystemet. Lönearbete består numera till större delen av kontroller, 

systemunderhåll, service och support. Till följd av detta har ett arbete påbörjats under hösten 

2019. Där vi tittar på hur arbetssätt och grupperingar kan omorganiseras på enheten. Arbetet görs 

tillsammans med företagshälsovården. 

Nästa steg är att titta på processer som kan automatiseras. Vi ser möjligheter att effektivisera och 

säkra ett flertal av våra processer som är regelstyrda och återkommande. 

 

14 Ord- och begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar 

Fast och lösegendom avsedd att 

stadigvarande innehas. 

Anläggningskapital 

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör 

skillnaden mellan anläggningstillgångar och 

långfristiga skulder. 

Avskrivning 

Planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar. 

Avsättningar 

Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller 

förfallotid inte är helt bestämd. 

Driftbudgeten 

Budget omfattande kostnader och intäkter 

för den löpande verksamheten under året. 

Eget kapital 

Kommunens totala kapital består av 

anläggningskapital (bundet kapital i 

anläggningar med mera) och rörelsekapital 

(fritt kapital för framtida drift- och 

investeringsändamål). 

Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella intäkter 

(intäktsräntor) och finansiella kostnader 

(kostnadsräntor). 

Interna kostnader/intäkter 

Innebär redovisning av köp och försäljning 

mellan verksamheter inom kommunen. 

Internränta 

Kalkylmässig kostnad för det kapital 

(bundet i anläggnings- och 

omsättningstillgångar) som utnyttjats inom 

en viss verksamhet. 

Investeringsbudgeten 

Budgeten omfattar utgifter och inkomster 

för årets investeringar. 

Kapitalkostnader 

Benämning för internränta och 

avskrivningar. 

 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till 

den löpande verksamheten. Löptid 

understigande ett år. 

Likviditet/likvida medel 

Likviditet visar förmågan att infria 

betalningsförpliktelser, det vill säga vilken 
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betalningsberedskap som finns. Likvida 

medel är pengar på bank eller som på annat 

sätt är lättillgängliga. 

Långfristiga skulder 

Skulder med en löptid överstigande 1 år. 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel, förråd, kortfristiga 

fordringar eller lös egendom som inte är 

anläggningstillgång. 

Pensioner 

Intjänade pensioner före 1998 redovisas som 

en ansvarsförbindelse enligt kommunala 

redovisningslagen. 

Pensionsskuld 

Pensioner som intjänats fr o m 2008 

redovisas som en avsättning i 

balansräkningen och som kostnad i 

resultaträkningen. 

Skattekraft 

Skatteunderlaget utslaget på antalet 

invånare. 

Skatteunderlag 

Summan av de beskattningsbara 

inkomsterna i kommunen. 

Skatteutjämning 

System för utjämning av de ekonomiska 

förutsättningarna mellan kommunerna. 

Soliditet 

Andelen eget kapital i förhållande till de 

totala tillgångarna, det vill säga graden av 

egenfinansierade tillgångar. Visar 

kommunens finansiella styrka. 

 

 

15 Revisionsberättelse 
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