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1 Året som gått 2018
Vårt primära mål för 2018 var att inte
förbruka mer pengar än vad
kommunfullmäktige tilldelat för
kommunens verksamheter. Den ekonomiska
situationen är ansträngd och helt nödvändigt
att vara återhållsam med tilldelade medel.
Verksamhetsårets sex första månader visade
dock på negativa ekonomiska rapporter för
verksamheterna. I juni visade rapporterna på
ett befarat budgetunderskott vid årets slut på
12 miljoner. En vädjan till verksamheterna
skickades ut att nu arbeta för en budget som
ändå kunde visa ett plusresultat vid årets
slut.
Nu kan vi se effekterna av att alla tagit
ansvar, och kan glädjande konstatera att vi
landar på ett plusresultat på 3,4 miljoner.
D.v.s. vi kom inte ända fram till kommunens
uppsatta mål med ett överskott på 1 % av
skatter och generella bidrag och i pengar 4,8
miljoner. Ett fantastiskt gott arbete och stor
tack till alla verksamheter som bidrog till det
positiva resultatet.

Händelser under året


Kommunen kan konstatera att
integrationen av nyanlända barn
avstannat helt. Tecknade hyresavtal
är uppsagda men medför merkostnad
till förfallodag.



Etapp två av den nya Älvdalsskolan
går enligt plan, och invigs vecka
44 2019.



En spännande och mycket positiv
utveckling pågår i norra
kommundelen med inriktning mot
turism. Fjätervålen, Himmelfjäll och
Idre Fjäll expanderar och investerar
miljardbelopp.



Arbetet med översiktsplan och VAplan som är vägledande för
kommunens utveckling går enligt
plan och väntas beslutas i
kommunfullmäktige 4 mars 2019.



Befolkningssiffror för Älvdalens
kommunen 31 dec 2018 visar på
fortsatt ökning med 53 invånare till
7121 invånare vilket är mycket
positivt.



Sommarens fina väder, som tyvärr
också blev en sommar med stora
bränder var en händelse som satte
kommunen och andra myndigheter i
hög beredskap. Stora arealer med
skog förstördes och många
fastigheter var i farozon. Lyckligtvis
bekämpades branden med brandkår,
internationella insatsstyrkor och
många frivilliga. En händelse som
har präglat oss alla, och där vi inser
hur trygghet kan vändas till
otrygghet.



Arbetet med att bilda ett
kommunalförbund för kommunens
räddningstjänstansvar med namnet
”Brandkåren Norra Dalarna”
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startades upp 2018. Samarbetande
kommuner är Älvdalen, Mora, Orsa,
Leksand och Vansbro.
Verksamhetsstart 1/1 2019.


Utveckling bredband fortgår. Från i
stort obefintligt till att nu vara
tillgängligt för 80% av befolkningen.
Öppnar upp för nya tekniklösningar
för kommunens samhällstjänster till
vår befolkning.

Utmaningar inför framtiden!


Föråldrat VA- nät som medför
investeringar i nya anläggningar och
utbyte av utslitna ledningsnätet.
Också anpassat till expansiv
utveckling i framförallt den norra
kommundelen.



Kommunen har en åldrande
befolkning där behovet på
boendeplatser i kommunal omsorg
kommer att öka.



En anpassad
lokalförsörjningsstrategi som ger oss
vägledning om kommunens framtida
lokalbehov för kommunal
verksamhet.



Bostadsstrategi för norra och södra
kommundelen. Inga bostäder ingen
inflyttning.



En hög låneskuld som kommunen
måste amortera ner för att i
framtiden ges möjlighet till nya lån
till behövda nyinvesteringar.





En god kollektivtrafik för att kunna
förflytta sig i vår långa kommun är
en viktig samhällsfråga.



Generationsväxling/rekrytering med
rätt behörighet till kommunens
verksamheter är en stor utmaning.
Möjligheter till utbildning i
närområde en annan.

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-SkogsriketÄlvriket, 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!
Kjell Tenn
Kommunstyrelsens ordförande

Att fortsatt hålla en hög kvalité i
kommunal verksamhet.
KKIK/Kommunens Kvalité I Korthet
2018 ger oss ett gott betyg som vi
behöver värna om.
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2 Kommunens organisation
Sedan 1 januari 2015 har kommunen haft följande organisation.
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3 Förvaltningsberättelse
3.1 Omvärldsanalys
Sveriges utveckling

Kommunsektorns utveckling

Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
presenterar aktuella budgetförutsättningar
vid ett flertal tillfällen under året. Enligt
senaste rapporterna "Ekonomirapporten
december" samt "Makronytt 1 2019"
utkommen i februari rapporteras att toppen
på högkonjunkturen är nu passerad och
svagare tillväxt är nu att vänta år 2019–
2020. Två av orsaker till detta är att
byggboomen nu är över samt en förväntad
inbromsning av ekonomin i viktiga
exportländer som Tyskland, USA och Kina.
I Sverige förväntas sysselsättningen minska
och arbetslösheten öka från år 2020.

Kommunerna redovisade år 2017 ett resultat
på 24 miljarder kronor inklusive rea- och
exploateringsvinster. Detta motsvarar 4,4%
av skatter och generella statsbidrag. Tar man
bort rea- och exploateringsvinster hamnar
man på 2,0%. Genomsnittet under en
tioårsperiod är 3,0%. 2/3 av samtliga
kommuner hade ett resultat på minst 2 % år
2017. Endast 20 kommuner hade ett negativt
resultat 2017.

Kommunerna är nu inne i en utmanande
period med en stor ökningstakt av
kostnaderna utifrån det demografiska
behovet dvs fortsatt förväntad
befolkningsökning.
Diagrammet nedan visar hur
bruttokostnaderna i fasta priser (dvs inga
löneökningar) förändrats från år till år och
hur prognosen beräknas de kommande åren.
Förändring utifrån det demografiska behovet
är beräknat utifrån SCB:s
befolkningsprognos. Den stora uppgången
avseende övrigt år 2015–2016 och
nedgången år 2017 förklaras av
asylmottagningen.

Älvdalens utveckling
Befolkning
År 2016 bröts den negativa trend i
befolkningsutvecklingen som präglat
Älvdalens Kommun de senaste årtiondena.
Befolkningsstatistiken från 31 december
2018 visar en uppgång sedan årsskiftet
2017/2018 med 53 personer totalt 7 121
invånare. Så många invånare har kommunen
inte haft sedan 2012.
Befolkningsprognos som har tagits fram av
SCB i april 2018 visar dock på en fortsatt
negativ befolkningsutveckling.
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Arbetslöshet
Öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, ålder 16–64 år (per 31/12)
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3.2 Resultat
Utfall 2018
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Budget 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

132,3

115,6

145,5

-581,5

-565,5

-569,6

-12,6

-13,7

-13,1

-461,8

-459,1

-463,5

-437,2

Skatteintäkter

305,0

303,9

295,7

284,6

Generella statsbidrag och utjämning

157,7

158,8

161,5

157,1

3,5

1,7

1,1

1,2

-1,0

-0,5

-0,2

-1,0

3,4

4,8

-5,5

4,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

Årets resultat
Årets resultat är +3,4 mkr vilket är ökning
med 8,9 mkr jämfört med samma period
föregående år. Avvikelsen mot budget 2018
är -1,4 mkr.
Verksamhetens intäkter:
Intäkterna har ökat med 16,7 mkr (+14,5%)
jämfört med samma period föregående år.
Den största enskilda intäktsposten avser
ersättning från MSB i samband med branden
i Trängslet (21,2 mkr). Andra stora poster är
driftbidrag från AMS (12,9 mkr) samt
statsbidrag från Migrationsverket för
integration (12,7 mkr). Ersättningen från
Migrationsverket har minskat med 12,4 mkr
jämfört med år 2017 beroende på att antalet
ensamkommande barn minskat.

investeringstakten minskat något samt
effekten av införande av
komponentavskrivning år 2017.
Skatteintäkter:
Skatteintäkterna har ökat med 9,3 mkr
(+3,1%) jämfört med samma period
föregående år. Delvis beroende på att
befolkningen ökade med 44 personer från 1
november 2017 till 1 november 2018, dvs
det datum som är avstämningstidpunkt för
skatteintäkterna.
Generella statsbidrag och utjämning:
Posten har minskat med 3,8 mkr (-2,3%)
jämfört med samma period föregående år.
Posten inkomstutjämning har minskat med
3,5 mkr beroende delvis på att befolkningen
ökat.

Verksamhetens kostnader:

Finansiella intäkter och kostnader:

Kostnaderna har ökat med 16,0 mkr (+2,8%)
jämfört med samma period föregående år.
Bortser man från kostnader för branden i
Trängslet (20,1 mkr) så har verksamhetens
kostnader minskat med 4,1 mkr jämfört med
föregående år. Den största posten är
personalkostnader 328,2 mkr. Där har en
ökning skett med 2,5 mkr (+0,8 %) jämfört
med samma period föregående år.

De finansiella intäkterna kan härledas till
borgensavgift 0,3% för bolagen samt
återbäring från Kommuninvest. Ökningen
(+2,4 mkr) beror på att alla bolag nu betalar
borgensavgift samt att återbäringen från
Kommuninvest ökat.

Avskrivningar:
Avskrivningarna har minskat med 1,1 mkr (7,5%) jämfört med samma period
föregående år. Minskningen beror på att

De finansiella kostnaderna har ökat (+0,8
mkr) jämfört med föregående år. En
nedskrivning av aktieposten i Förenade
Småkommuners Försäkrings AB har gjorts
med 0,5 mkr.
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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.
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.

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 2018–2020.

En tumregel som finns i kommunsektorn för
god ekonomisk hushållning är att resultatet
ska uppgå till 2% av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
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3.4 Uppföljning finansiella mål
Finansiellt mål, Koncernen
Mål

Måluppfyllelse

Kommunkoncernens resultat 2018–2019 ska som lägst uppgå till
lägst 1 % av kommunens intäkter i form av skatter och bidrag. För
2020 är målet 2%.

Resultatet är -1,5 mkr. Målet är inte uppfyllt.

Koncernens låneskuld ska fr 2020 succesivt minskas med 1 200 kr
per invånare och år.

Resultatet av detta mål kan utläsas först år 2020.

Finansiellt mål, Kommunen
Mål

Måluppfyllelse

Kommunens resultat skall under 2018–2019 uppgå till lägst 4 mkr per
år. För 2020 är målet 8 mkr.

Resultatet är +3,4 mkr för år 2018. Målet är inte uppfyllt.

Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna
medel.

Inga nya lån har upptagits under året. Målet är uppfyllt.

3.5 Verksamheternas resultat
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse

Budget
kostnader

Utfall
kostnader

Avvikelse

Nettoavvik
else

-0,1

-0,2

0,0

3,5

3,0

0,5

0,5

Kommunstyrelse

0,0

-0,1

0,1

9,8

9,8

0,0

0,1

Kommundirektör

-1,5

-1,7

0,2

5,4

5,2

0,2

0,4

Vård- och omsorgsförvaltningen

-24,5

-31,1

6,6

185,7

195,2

-9,5

-2,9

Barn- och utbildningsförvaltningen

-13,8

-16,3

2,5

175,3

182,7

-7,4

-4,9

Samhällsutvecklingsförvaltningen

-45,7

-74,0

28,4

123,3

148,6

-25,4

3,0

Intern Serviceförvaltning

-14,4

-15,1

0,7

50,6

50,5

0,1

0,8

-6,3

-6,4

0,2

8,1

8,1

-0,1

0,1

Summa Verksamhet

-100,0

-138,6

38,5

553,6

595,1

-41,5

-3,0

Finansiering

-466,9

-470,4

3,5

8,5

10,8

-1,9

1,6

Totalt

-566,9

-608,9

42,0

562,1

605,9

-43,8

-1,4

Förvaltning
Kommunfullmäktige

Därav Löneservice

Budgeterat resultat för året

4,8

Årets resultat

3,4
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Kommentar:

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Verksamheterna redovisar en avvikelse mot
budget på - 3,0 mkr. Avvikelsen samma
period föregående år var -14,6 mkr. Den
största positiva avvikelsen finns inom
Samhällsutvecklingsförvaltningen +3,0 mkr.
Den största negativa avvikelsen -4,9 mkr
finns inom Barn och
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen redovisar en avvikelse mot
budget på -4,9 mkr. Budgetavvikelsen beror
delvis på ökat behov av särskilt stöd inom
skolan där fler elevassistenter anställts. Nya
Älvdalsskolan har blivit dyrare än
budgeterat när det gäller flyttkostnader och
hyreskostnader. Andra orsaker är högre
kostnader för gymnasiet och att verkställda
beslut om neddragningar får effekt först
2019.

Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse
mot budget på +0,5 mkr. Inom
Kommunfullmäktiges verksamheter
redovisar valnämnden en avvikelse på
+0,2 mkr beroende på lägre kostnader för
valet än budgeterat.
Överförmyndarverksamheten redovisar en
avvikelse på +0,2 mkr utifrån lägre
kostnader för gode män för
ensamkommande barn. Detta då antalet
ensamkommande minskat stort i antal.
Kommunstyrelsen:
Budgetavvikelsen för år 2018 är +0,1 mkr.
Avvikelsen för kommunstyrelsen hade varit
negativ om det inte funnits kvarstående ej
fördelade medel för löneökningar och
avskrivningskostnader. Ej fördelade medel
uppgick till 1,9 mkr. Subventionerade
lokaler, s.k. sponsringslokaler redovisar en
negativ avvikelse då budgeten räknades ner
inför året, men där uppsägningar inte är
klara.
Kommundirektören:
Avvikelsen för 2018 är +0,4 mkr. Intäkterna
något högre än budgeterat. Avvikelsen på
kostnadssidan har korrigerats med
besparingar på motsvarande belopp.
Vård och omsorgsförvaltningen:
Budgetavvikelsen (-2,9 mkr) beror delvis på
ökade kostnader för placeringar barn och
unga och ökade kostnader inom ekonomiskt
bistånd. Andra större avvikelser är
personalkostnader inom särskilt boende och
hemtjänsten. Inom särskilt boende har man
haft överbeläggningar då trycket på platser
varit stort.

Samhällsutvecklingsförvaltningen:
Förvaltningen redovisar en avvikelse mot
budget på +3,0 mkr. På intäktssidan beror
den stora avvikelsen främst på Branden i
Trängslet där räddningstjänsten återsökt
21 mkr från MSB. Andra positiva avvikelser
på intäktssidan är ökade intäkter för
bygglov. Lägre intäkter än budgeterat har
integrationsenheten haft för
ensamkommande flyktingbarn då antalet
minskat under året. På kostnadssidan beror
också den stora avvikelsen främst på
branden i Trängslet där kostnaderna uppgick
till 20 mkr.
Intern serviceförvaltning:
Avvikelsen för 2018 är +0,8 mkr.
Avvikelsen beror delvis på lägre
personalkostnader då tjänst inte varit tillsatt
under föräldraledighet. Personalkostnader
har också förts över till räddningstjänsten i
samband med stabsarbete och återsökningar
till MSB. Kostnader för livsmedel och
lokaler har blivit dyrare än budgeterat.
Finansiering
Avvikelsen för 2018 mot budget är
+0,5 mkr. Avvikelsen på intäktssidan beror
på bidrag näringsliv i glesbygd samt att
återbetalningen från Kommuninvest varit
högre än beräknat. Avvikelsen på
kostnadssidan beror på nedskrivning av
aktier i Förenade små kommuners
försäkrings AB då bolaget är under
likvidation.
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3.6 Avstämning mot balanskrav
Mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga relationsvinster

Årets balanskravsresultat

Utfall 2018

Utfall 2017

Utfall 2016

3,4

-5,5

4,8

0

0

0

3,4

-5,5

4,8

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.
Enligt beslutad Kommunplan för 2019–2021 har man fastställt ekonomiskt mål för 2019 till
minst dvs 2% av kommunens intäkter för skatter och generella bidrag. Utgångspunkten bör vara
att reglera det kvarstående negativa balanskravsresultatet 2,1 mkr från år 2017 mot resultatet för
år 2019.
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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
2018 till 24,5 mkr (10,0 mkr)

3.9 Låneskuld
Kommunens kvarvarande låneskuld löstes in
under 2016 vilket innebär att det inte finns
någon låneskuld per 31 december 2018. För
koncernen, se sid 21.

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 (3,4 mkr) ökar det egna
kapitalet. De totala tillgångarna ökar dock
rejält (+61,1 mkr) vilket totalt innebär att
soliditeten minskar från 59,1 procent till
50,1 procent. Det gäller när soliditetsmåttet
redovisas enligt balansräkningen, d v s
exklusive pensionsskulden.
Räknas pensionsskulden in uppgår
soliditeten till 6,7% att jämföra med 3,3%
året innan.

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
ökat med 27,3 mkr jämfört med föregående
år. Se kassaflödesanalys sid 34.

13

3.11 Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden uppgick den 31 december 2018 till 630,1 mkr (559,7 mkr), varav
288,1 mkr avser lån till Norra Dalarnas Lokaler AB, 227,0 mkr till Älvdalens Vatten och Avfall
AB samt 115,0 mkr avser lån till Norra Dalarnas Fastighets AB.

3.12 Investeringar
Förvaltning

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse

0

38

-38

Vård- & omsorgsförvaltningen

1 850

714

1 136

Barn- & utbildningsförvaltningen

8 400

4 070

4 330

Samhällsutvecklingsförvaltningen

12 100

19 123

-7 023

1 300

567

733

0

717

-717

23 650

25 229

-1 579

Kommunchef

Intern serviceförvaltning
Kommunfullmäktige

Totalt

Årets investeringar uppgick netto till 25,2 mkr (17,9 mkr). Den största investeringen gjordes i
fiberutbyggnaden 14,3 mkr (8,6 mkr).
Kommentarer (större avvikelser):
Vård- och omsorgsförvaltningen
Avvikelsen mot budget beror på att två projekt färdigställs först 2019. Dels gäller det inköp av
nya larm till särskilt boende samt även inköp av läsplattor till personalen inom hemtjänsten.
Barn och utbildningsförvaltningen
Avvikelsen mot budget 2018 är +4,3 mkr. Detta beror främst på planerade investeringar i nytt
IT-system på Älvdalsskolan kommer att göras först under 2019 i samband med färdigställande
av etapp 2.
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Avvikelsen mot budget beror till största delen på att Bredbandsutbyggnationen återsöker 50 %
medel retroaktivt från ERUF. Det betyder att kostnaderna syns först och bidragen kommer 2019
retroaktivt.
Kommunfullmäktige
Avvikelsen beror på ej budgeterade kostnader för Ipad.
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Kod

Benämning

Budget 2018

Utfall 2018

Avvikelse

0010

KS OSPECAT

0

40

-40

0012

INVENTARIER D-HUS

0

38

-38

0030

BREDBAND

3 000

14 378

-11 378

0040

MARKFÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJN

0

50

-50

0070

INTERN SERVICE OSPECAT

100

130

-30

0090

INVENTARIER SIM- & ISHALL

450

417

33

0120

AKTIER

0

474

-474

0310

SAMHÄLLSUTV OSPECAT

200

66

134

0730

VÅRD O OMSORG OSPECAT

0

192

-192

0750

VOF KONTORSMÖBLER

400

200

200

0760

VOF DATORER LÄSPLATTOR

800

322

478

0770

VOF LARM E-HJÄLPMEDEL

650

0

650

0830

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FORDON

3 300

0

3 300

1010

ICKE PUBLIKA LADDARE

0

46

-46

1020

PUBLIKA LADDARE

0

157

-157

1310

GATUNAMNSSKYLTAR

50

0

50

1320

BELÄGGNINGSARBETEN VÄGAR

2 200

1 410

790

1440

BIBLIOTEK SJÄLVBETJ RFID

500

20

480

1442

BIBLIOTEK INVENTARIE 5ÅR

0

330

-330

1450

UPPGRADERING ECOS

0

115

-115

1480

NATURBGYMN INV ÅTG RENOV

0

30

-30

1490

BYGGNMINNE NYA PORFVERKET

900

1 091

-191

1510

SAMFÖRL EL- GATUBELYSNING

1 500

1 216

284

1600

INVENTARIER NYA ÄLVDALSSK

7 800

0

7 800

1601

160X MÖBL MÅTTL SLIT 10ÅR

0

1 633

-1 633

1602

160X MÖBL STORT SLIT 5ÅR

0

1 407

-1 407

1603

160X DATAKOMM.ANL 10ÅR

0

518

-518

1604

160X MASKINER 5ÅR

0

64

-64

1606

160X DATORER 3ÅR

0

40

-40

1610

SKOLAN INVENTARIER

1620

BARN O UTBILDNING OSPECAT

1625
1820

450

0

450

0

264

-264

BUF18 TEKNIK IPADS LÄRARE

150

143

7

KOSTEN INVENT NYA ÄS 10ÅR

1 200

437

763

23 650

25 229

-1 579

Totalt
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Kommentarer (större avvikelser):

0770 Larm E-hjälpmedel

0030 Bredband

Även den upphandlingen är försenad utifrån
planeringen och inköpen beräknas göras
först under år 2019 för nya larm inom
särskilt boende.

Avvikelsen mot budget beror till största
delen på att Bredbandsutbyggnationen
återsöker 50 % medel retroaktivt från
ERUF. Det betyder att kostnaderna syns
först och bidragen kommer 2019 retroaktivt.
0120 Aktier
Avvikelsen mot budget beror på
nedskrivning av aktiepost inom Förenade
Småkommuners Försäkringsbolag AB.
Bolaget är under likvidation och aktieposten
har värderats ned.
0760 VOF Datorer Läsplattor
Älvdalens Kommun ingår tillsammans med
Mora och Orsa i ett projekt där läsplattor
kommer att användas inom hemtjänsten.
Upphandling pågår och beräknas bli klar
först 2019.

0830 Räddningstjänsten fordon
Då två räddningsfordon köptes in i slutet av
året togs dessa inte upp som investering då
verksamheten övergick till nytt
räddningstjänstförbund 1 januari 2019.
16XX Inventarier Nya Älvdalsskolan
Planerade investeringar i nytt IT-systemet
kommer att göras under 2019 i samband
med inflyttning i etapp 2 av nya
Älvdalsskolan.
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3.13 Externa tjänster
Köp av externa
tjänster (mkr)

2018

2017

2016

2015

2014

52,6

49,3

46,5

49,4

43,6

Köp från landsting

6,2

1,0

2,1

2,3

0,1

Köp från staten

3,6

4,1

4,1

4,2

11,6

Köp från föreningar
eller stiftelser

5,0

4,9

2,3

1,2

2,8

Köp från företag

81,8

83,6

88,8

73,1

18,1

Köp från enskilda

4,8

4,9

5,2

3,4

0,8

156,1

150,9

149,1

133,6

77,0

Köp från andra
kommuner

Summa

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

3.14 Pensioner
Pensioner inklusive löneskatt
2018

2017

2016

2015

2014

Pensioner som redovisas som kortfristig
skuld

13,7

14,2

14,2

12,3

11,4

Avsättning till pensioner, inkl.
garantipension

30,0

26,6

26,3

25,8

23,5

158,1

169,2

171,5

175,0

181,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total pensionsskuld

201,8

210,0

212,0

213,1

216,1

Återlånade medel

201,8

210,0

212,0

213,1

216,1

Pensioner redovisade som
ansvarsförbindelse
Placerade pensionsmedel

Långtidsprognos ansvarsförbindelsen
Den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse var vid årsskiftet 158,1 mkr
(169,2 mkr).
Sedan 2007 används en modell för pensions-skuldberäkningar, den s k RIPS 07, som SKL och
RKR rekommenderar kommunerna att använda. 2005, 2006 och 2009 har kommunen gjort en så
kallad partiell inlösen av en del av pensionsskulden, medan det inte skett åren 2007–2008 och
2010–2016 beroende på otillräckliga resultat. I mån av utrymme prioriteras f n att minska
låneskulden i kommunkoncernen.
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Bilden nedan visar den totala pensionsskuldens utveckling i löpande priser (Belopp i TKR)

Bilden nedan visar i löpande priser nivån på utbetalningar för de pensionsrätter som intjänats
tom 1997-12-31 (Belopp i TKR).
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3.15 Koncernredovisning
Utfall

2018

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

201,8

184,9

213,1

174,4

-626,4

-609,8

-603,3

-557,1

-37,0

-32,3

-31,6

-29,4

-461,6

-457,2

-421,8

-412,1

Skatteintäkter

305,0

295,7

284,6

272,2

Generella statsbidrag och utjämning

157,7

161,5

157,1

150,0

3,6

2,0

1,2

0,5

Finansiella kostnader

-7,9

-5,7

-7,9

-8,9

Skatt på årets resultat

1,7

0,2

-1,7

0,1

-1,5

-3,5

11,5

1,7

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat

3.15.1 Inledning
Koncernredovisningen ger en samlad bild av
kommunens totala ekonomiska åtaganden
oavsett val av verksamhetsform.
I koncernen Älvdalens kommun fanns 2018
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.


Norra Dalarnas Fastighets och
Infrastruktur AB



Norra Dalarnas Fastighets AB



Norra Dalarnas Lokaler AB



Älvdalens Vatten och Avfall AB

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, 0,15%

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
-3,3 mkr (-3,7 mkr) före skatt. Detta är en
ökning jämfört med föregående år på
0,4 mkr.
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Låneskuld
Låneskulden under året har ökat under året
och uppgår nu till 630 mkr (551 mkr).
Nyupplåning har skett av Norra Dalarnas
Lokaler AB, Norra Dalarnas Fastighets AB
och Älvdalens Vatten och Avfall AB.

Årets resultat efter finansiella poster för
moderbolaget var -0,9 mkr (+0,6 mkr).
Soliditeten för moderbolaget uppgår till
90,7% (89,4%)
Årets resultat efter finansiella poster för
koncernbolaget var -1,6 mkr (+2,0).
Soliditeten för koncernbolaget uppgår till
15,9% (15,0%)

3.15.4 Norra Dalarnas Fastighets AB
Inledning
Norra Dalarnas Fastighets AB är Älvdalens
kommuns allmännyttiga bostadsbolag.

Soliditet
Nedan visas kommunkoncernens soliditet
exkl. och inkl. hela pensionsskulden. 2018
är soliditeten inte negativ när hela
pensionsskulden inkluderas.

Bolaget förvaltade vid ingången av året 353
lägenheter, HVB hem samt äldreboende och
vårdcentraler. Fördelningen av lägenheterna
mellan orterna är Älvdalen 231 lägenheter,
Särna 65 lägenheter och Idre 57 lägenheter.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat efter finansiella poster var 5,8 mkr (+1,9 mkr). Soliditeten uppgår till
33,7% (34,6%).
Intäkterna har ökat med 1,4 mkr, från
60,5 mkr till 61,9 mkr. Den största enskilda
ökningen avser lokalhyror (+1,8 mkr).
Rörelsens kostnader har ökat med 3,5 mkr,
från 57,2 mkr till 60,7 mkr. Den största
ökningen gäller reparations och
underhållskostnader, som ökat med 2,4 mkr.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

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

Ett antal åtgärder har gjorts för att lyfta
standarden på beståndet, bland annat på
Stenhuggarvägen i Älvdalen. Montering av
solpaneler har gjorts på flera fastigheter.
Personalstyrkan har minskat från 40 till 36
tillsvidareanställda.
Hyror för bostadslägenheter höjdes från 1
januari 2018 med i snitt 1,1%.
Uthyrningsgraden för hela företaget under
året var 99,3% (99,2%)
Väsentliga händelser efter
räkenskapsåret
Älvdalens vatten och avfall har aviserat en
höjning av taxorna med 15% från 1 april
2019.
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3.15.4 Norra Dalarnas Lokaler AB

Ekonomiskt utfall

Inledning

Årets resultat efter finansiella poster var 5,0 mkr (-0,3 mkr). Soliditeten uppgår till
5,9%. (8,5%)

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
-1,7 mkr (0,1 mkr). Soliditeten uppgår till
3% (4%).
Intäkterna har ökat med 5,5 mkr, från
45,6 mkr till 51,1 mkr.
Rörelsens kostnader har ökat med 5,9 mkr
från 43,3 mkr till 49,2 mkr. Den största
ökningen (+5,1 mkr) avser på ökning av
materiella anläggningstillgångar. Ökningen
beror på byggnationen av nya
Älvdalsskolan.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Färdigställande av etapp 1 av nya skolan i
Älvdalen har gjorts under året där
inflyttning kunde ske under första kvartalet
2018. Bolaget har också påbörjat byggandet
av etapp 2.

3.15.5 Älvdalens Vatten och Avfall
AB
Inledning
Bolaget började sin verksamhet 2010.
Verksamheten omfattar avfalls- och vaverksamheterna 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 VAanläggningarna och avfallsanläggningarna
samt planering, administration och ledning
köps av NODAVA AB.

Intäkterna har ökat med 0,9 mkr, från
50,7 mkr till 51,6 mkr. Intäkterna från VAverksamheten uppgick till 34,7 mkr. Det är
en ökning från föregående år med 0,6 mkr.
Intäkterna från avfallsverksamheten uppgick
till 17,3 mkr vilket är en ökning med
0,4 mkr från föregående år.
Verksamhetens kostnader har ökat med
4,7 mkr, från 50,0 till 54,7 mkr. Inköpen
från Nodava AB uppgick under året till
24,1 mkr vilket är en ökning med 2,6 mkr.
Detta är den största enskilda kostnadsposten.
Förklaringen till ökningen beror på
utbyggnaden av VA-nätet i Idrefjällen.
Elkostnaderna har minskat jämfört med
föregående år med 0,1 mkr.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Avfallstaxan sänktes med 10% och
anläggningstaxan för VA höjdes med 20%
från 1 juli 2017.
Allmiljö AB är ny entreprenör för insamling
av hushållsavfall från 1 april.
Större investeringsprojekt under året:






Ny VA-ledning mellan Storsätern
och Sågliden. Total investering
10,5 mkr.
Maskullan etapp 3. Total investering
2,1 mkr.
Maskullan etapp 4. Total investering
5,5 mkr. Arbetet pågår även 2018.
Dikeskanten etapp 2. Total
investering 2,3 mkr. Arbetet pågår
även 2018.
Ombyggnation av Storsäterns
avloppsreningsverk.
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3.16 Fem år i sammandrag
5 år i sammandrag

2018

2017

2016

2015

2014

Utdebitering

22,79

22,79

22,79

22,79

22,79

Nettokostnader (inkl. avskrivningar)
per invånare, kr

64 860

65 585

62 105

59 789

56 594

Skatteintäkter och generella bidrag,
per invånare, kr

64 986

64 695

61 133

60 031

58 812

Eget kapital, per invånare, kr

25 637

25 352

26 229

25 559

25 259

Anläggningstillgångar, per
invånare, kr

38 958

35 334

34 081

32 425

30 495

0

0

0

1 137

1 134

0%

0%

0%

0%

0%

246 739

245 851

248 905

218 631

201 013

57%

58%

59%

57%

54%

21 816

21 468

21 766

15 146

13 037

Anläggningslån, per invånare, kr
Nyupplåning i procent av årets
bruttoinvesteringar
Utbetalt löner och arvoden (exkl.
sociala avgifter)
Löner och arvoden inkl. soc.
avgifter i procent av
bruttokostnaderna
Semesterlöneskuld och
okompenserad övertid, tkr
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3.17 Vart gick skattepengarna?
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Budget
kostnader

Avvikelse

Utfall
kostnader

Avvikelse

Nettoavvik
else

-140

-182

42

3 492

3 032

460

501

0

-105

105

9 780

9 801

-20

84

-1 507

-1 746

239

5 407

5 249

158

397

-11 115

-11 741

626

30 125

30 734

-610
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Hälso- sjukvård och omsorg

-1 666

-1 689

23

13 558

14 073

-515

-492

Särskilt boende Furuvägen
Älvdalen

-1 681

-2 451

770

20 398

22 128

-1 730

-960

Särskilt boende Tallbacken
Älvdalen

-2 483

-3 577

1 094

24 659

28 352

-3 692

-2 598

Hemtjänst

-3 695

-5 094

1 399

39 789

42 986

-3 197

-1 798

Särskilt boende Särna och Idre

-1 858

-2 058

200

19 584

21 121

-1 537

-1 337

LSS- Älvdalen

-1 379

-1 561

183

23 200

19 557

3 643

3 826

Individ- och familjeomsorg

-655

-2 923

2 268

14 426

16 299

-1 873

395

Summa vård- och omsorg

-24 531

-31 093

6 562

185 740

195 250

-9 510

-2 948

-3 906

-3 752

-154

80 830

89 032

-8 202

-8 356

Musikskolan

-145

-478

333

2 692

2 961

-269

64

Elevhälsan

-324

-445

122

5 479

5 286

194

315

Älvdalsskolan F-9

-2 648

-4 062

1 414

29 208

29 779

-572

842

Rots skola

-1 343

-1 546

203

11 176

11 092

84

287

Förskolan Älvdalen

-3 083

-3 281

198

20 785

21 097

-312

-114

Skola Särna-Idre

-1 212

-1 315

103

17 315

16 267

1 048

1 151

Förskola Särna-Idre

-1 099

-1 410

310

7 811

7 225

585

896

-13 761

-16 290

2 530

175 295

182 739

-7 444

-4 915

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNDIREKTÖR

VÅRD- OCH OMSORG
Förvaltningschef

BARN O UTBILDNING
Förvaltningschef

Summa barn- och utbildning

SAMHÄLLSUTVECKLING
Förvaltningschef

0

-169

169

20 211

19 289

922

1 091

-408

-22 492

22 084

13 072

35 582

-22 510

-426

Samhällsenheten

-14 667

-19 819

5 153

43 456

45 060

-1 604

3 548

Kultur och fritid

-2 147

-2 586

439

11 659

11 344

315

755

-20 109

-17 137

-2 972

20 219

20 715

-496

-3 468

-8 335

-11 825

3 490

14 660

16 644

-1 984

1 506

-45 666

-74 028

28 362

123 278

148 634

-25 356

3 007

0

-7

7

12 323

11 574

749

756

Löneservice (Servicenämnden)

-6 278

-6 435

157

8 070

8 150

-80

77

Kostservice

-6 470

-6 640

170

19 772

20 535

-763

-593

Räddningstjänst

Integration
Arbetsmarknadsenhet
Summa samhällsutveckling

INTERN SERVICE
Förvaltningschef
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Personalenheten

-1 328

-1 656

328

5 597

5 541

56

384

Ekonomienheten

-330

-374

44

4 410

4 046

364

407

0

0

0

420

605

-185

-185

-14 406

-15 111

705

50 592

50 450

142

846

-100 010,8

-138 554,8

38 544,0

553 583,8

595 155,1

-41 571,3

-3 027

Bemannings
Summa intern service

SUMMA VERKSAMHET

3.18 Målområden
I uppföljningen färgsätts måluppfyllanden med färgerna grön, gul eller röd.
Grön färg innebär att strategiskt mål eller åtagande är uppfyllt under 2018.
Gul färg innebär att strategiskt mål eller åtagande delvis är uppfyllt under 2018.
Röd färg innebär att strategiskt mål eller åtagande ej är uppfyllt under 2018.

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.

Älvdalen
Det strategiska målet bedöms
delvis vara uppfyllt under
2018 då 6 nya vårdplatser
öppnat samt en ny kulturplan
antagits. Hemsidan blev inte
klar under 2018 utan
lanserades i mars 2019.

Kulturplan klar

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Kulturplan är klar och antagen
av kommunfullmäktige 201812-17 § 93

Antal nya platser inom särskilt
boende. Mål 2018: 6 platser.

Vård- och
omsorgsförvaltningen
6 nya särskilda boendeplatser
har öppnat under första
halvåret.

Ny hemsida för kommunen

Kommundirektörens ansvar
Inte klar 2018 utan lanserades
i mars 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.

Älvdalen

Antal medborgardialoger/år.
Mål 2018: Minst 1
medborgardialog.

Samrådsmöten har hållits i
samband nya kulturplan och
ny översiktsplan.

Strategiskt mål har uppnåtts
då antalet medborgardilaloger
överstiger förväntat antal.
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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
bruka våra unika
naturområden. Kommunen är
aktiv för att främja övergång
till energikällor som inte
bidrar till växthuseffekten
samt använda mer
ekologiska/närproducerade
livsmedel.

Det strategiska målet bedöms
delvis vara uppfyllt 2018. Det
som gör att strategiska målet
inte är uppfyllt är att det
saknas är hybrid- och elbilar i
kommunen.

Andel hybrid- och elbilar i
drift i koncernen (%). Mål
2018: Minst 10% av totala
antalet bilar.

Vård- och
omsorgsförvaltningen
Inga hybrid eller elbilar i drift
inom förvaltningen ännu.
Inväntar driftsäkrare modeller
och permanenta
laddningsställen.
Intern serviceförvaltning
Kommunen har inte några
elbilar i drift vad gäller de
interna hyrbilarna.

Antal laddningspunkter för el
för koncernens bilbestånd (st).
Mål 2018: Minst 8 st
laddningspunkter.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing

Antal laddningspunkter för el
för allmänheten. Mål 2018:
Minst 6 st laddningspunkter.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Naturvårdsverket har i augusti
2017 beviljat Älvdalens
kommun 68 tkr i ekonomiskt
stöd via "Klimatklivet" för
uppförande av 3 icke publika
laddstationer för elfordon med
6 laddningspunkter i
kommunens tre tätorter.
Laddstolparna skulle enligt
bidragsbeslutet vara
installerade senast 2018-0630. Förlängd tid för
installationen av dem är
begärd och installation
förväntas under hösten.

Andel kravmärkta,
ekologiskt/fairtrade och eller
lokalproducerade livsmedel i
koncernens verksamheter (%)
Mål 2018: Minst 25%.

Intern serviceförvaltning

Fossilfri uppvärmning av
samtliga koncernfastigheter
(% av kvadratmeter). Mål
2018: Minst 80%.

80% är uppfyllt för 2018.

Andel grön el i koncernen.
Mål 2018: Minst 50%

En uppföljning är inte gjord i
år.

Antal nya kvadratmeter
solceller per år i koncernen.
Mål 2018: Minst 60 kvm.

147 kvm solceller kommer att
byggas vid Dragspelslunden.

Naturvårdsverket har i augusti
2017 beviljat Älvdalens
kommun 97 tkr i ekonomiskt
stöd via "Klimatklivet" för
uppförande av 4 icke publika
laddstationer för elfordon med
8 laddningspunkter i
kommunens tre tätorter.
Åtgärden skall vara slutförd
senast 2019-02-28.

Andelen inköp av livsmedel
som är ekologiska uppgick till
19,7%, Ekoinköp och
lokalproducerade inköp
uppgick under 2018 till 32 %
(nutrition och non-food ej
inräknat). Hänsyn bör tas till
att etisk märkning på varor
ofta överlappar med ekologisk
märkning varvid det blir svårt
att få en korrekt totalsiffra.
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3.18.4 Den växande kommunen
Strategiska mål

Kommentar

Åtagande

Kommentar

Älvdalens kommun ska vara
en attraktiv besöks-, företagsoch 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
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.

Älvdalen

Antal nya lägenheter i
kommunen. Mål 2018: Minst
25 nya lägenheter.

Kommundirektörens ansvar

Översiktsplan klar

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing

Det strategiska målet ´bedöms
delvis vara uppfyllt detta då
man bland annat tagit fram en
ny översiktsplan och att man
flyttat in i etapp1 av Nya
Älvdalsskolan.
Det som gör att målet inte helt
uppfylls är att målet för
nybyggnation inte uppfylldes.

Dragspelslunden om 8
lägenheter och projekterat
ytterligare 8 st. Privata aktörer
motsv. 8 lägenheter.

Ett förslag till Översiktsplan
är utarbetat och läggs fram för
kommunfullmäktiges beslut i
mars 2019.
Plan för industrier samt för
bostäder på kommunägd mark

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Kommunen hade vid
årsskiftet följande
kommunalägda och
detaljplanelagda tomter för
försäljning.
Bostadstomter för småhus:
Älvdalen. 31 st
Idre

12 st

Särna

12 st

Tomter för flerbostadshus:
5 st i hela kommunen
Industritomter:
Älvdalen
3 st
Idre

4 st

Särna

-

Småindustritomter:
Älvdalen
Idre
Särna

3 st
1 st
-

Antalet lediga tomter till
försäljning har minskat under
året och kommunen behöver
kommande år arbeta aktivt för
att stärka upp sin
planberedskap.
Fiberutbyggnad som medger
minst 100 Mbit/sec hastighet.
(% av hushåll/företag). Mål
2018: Minst 80%
fiberutbyggnad.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Arbete med utbyggnad av
bredband pågår i enlighet med
av kommunfullmäktige
antagen bredbandsstrategi.
Arbetet sker med stöd av
statliga bidrag s.k. ERUFmedel och
Landsbygdsprogrampengar
från Jordbruksverket.
Möjlig anslutningsgrad för
fastboende är 85,3 %
Möjlig anslutningsgrad för
företag är ca 90 %
Bredbandsstrategin skall
under kommande år revideras
för att anpassas till nya
nationella mål inom
bredbandsområdet.

Ny skola i Älvdalen etapp 1

Inflyttning skedde under
våren 2018.
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Strategiska mål

Kommentar

Åtagande

Kommentar

Ett bra näringslivsklimat
(betyg) enligt Svenskt
Näringsliv. Mål 2018: minst
3,6.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Vad gäller detta åtagande så
är det oklart vad målet minst
3,6 % avser. Åtagandet
behöver förtydligas inför
kommande verksamhetsår.
Därför lämnas nedan en
allmän information om
Älvdalens resultat i Svenskt
näringslivs kommunranking
2018.
Svenskt Näringsliv
sammanställer årlig en
ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner.
Syftet med rankingen är att
visa var i Sverige det är mest
gynnsamt att starta och driva
företag. Svenskt Näringsliv
definierar företagsklimatet
som summan av de attityder,
regler, institutioner och
kunskaper som möter
företagaren i vardagen.
Älvdalen kommun har de
senaste tre åren förbättrat sin
placering och i mätningen
2018 finner vi Älvdalens
Kommun på plats 87 av
landets 290 kommuner.


Bland Dalarnas 15
kommuner ligger
Älvdalen på fjärde
plats i
sammanfattande
omdöme av
enkäten från
Svenskt
Näringsliv.



Älvdalen ligger
bäst i länet vad
gäller
nyföretagsamhet,
näst bäst vad gäller
tillämning av lagar
och regler och
tjänstemäns
attityder till
företagande



I frågan service till
företag hamnade
Älvdalens
kommun på tredje
plats i länet.
Kommunens
service till
företagen handlar
framför allt om
bemötande och
handläggningstider
. Det har betydelse
för företagens
etablering och
expansion.



I frågan
kommunpolitikers
attityder till
företagande ligger
Älvdalen också på
tredje plats i länet
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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.

Älvdalen

Kostnad för av kommunens
subventionerade lokaler skall
minska jämfört med 2017.
Mål 2018: minst 30%
minskning.

Kommundirektörens ansvar

Koncerngemensam
ekonomienhet

Kommundirektörens ansvar
Kommer inte att genomföras.
Saknas resurser för att göra
detta möjligt.

Gemensam bemanningsenhet

Intern serviceförvaltning
Uppbyggnaden av gemensam
Bemanningsenhet har
påbörjats. En chef för enheten
anställdes och började i juli.
Bemanningsundersköterskorn
a flyttades från Vård- och
Omsorgsförvaltningen till
Intern serviceförvaltning
november 2018.

Koncernen har ekonomiskt
överskott (mkr) Mål 2018:4
mkr

Koncernen redovisar ett
underskott -1,5 mkr

Utvecklad budgetprocess
utifrån genomförd
organisationsförändring

Intern serviceförvaltning
Ekonomienhetens arbete för
att utveckla budgetprocessen
pågår ständigt. Under 2018
påbörjades en upphandling av
ett program för beställning av
varor och tjänster,
programmet beräknas vara i
drift hösten 2019. Detta för att
få större kontroll på
kommunens inköp.

Minskning av antalet resor
jämfört med 2017

Kommundirektörens ansvar

Strategiskt mål är inte uppfyllt
2018. Det finns flera orsaker
till detta då flera åtaganden
inte är uppfyllda.
Kostnaderna för
subventionerade lokaler har
inte minskat under 2018 då
effekt nås först från 2019.
Koncernen redovisar ett
underskott -1,5 mkr.

Faktiska hyror framtagna

Möte på distans har ersatt
ca 10% av resor både inom
kommun och utanför
kommun.

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.

Älvdalen

Helgtjänstgöring inte oftare än
var tredje helg.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing

Målet är delvis uppfyllt under
2018 då arbetet med
helgtjänstgöring och rätt till
heltid pågår. Någon
uppföljning av åtagande
minskad frisknärvaro har inte
kunnat göras.

Helgtjänstgöring har under
året förekommit inom
förvaltningen tex inom
bibliotek, simhall, HVB-hem,
räddningstjänst och
alkoholtillsyn.
Vård- och
omsorgsförvaltningen
Delade turer är borta i
grundschema inom
äldreomsorg och hemtjänst.
Samtliga medarbetare rätt till
heltid.

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Samtlig personal får ange hur
de önskar arbeta kommande
läsår. Inom barn- och
utbildningsförvaltningen har
vi inte haft något
personalärende som handlar
om medarbetares rätt till
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Strategiska mål

Kommentar

Åtagande

Kommentar
heltid.
Intern serviceförvaltning
Vård och
Omsorgsförvaltningen har
under en lägre tid haft
heltidsavtal. Övriga
förvaltningar avvaktar vi med
tills den nya
bemanningsenheten är på
plats då vi behöver hjälp av
dem att hantera detta.
Vård- och
omsorgsförvaltningen
Genomfört inom kommunals
avtalsområde.
Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
Samhällsutvecklingsutskottet
har under 2017 fått
information om och behandlat
ett ärende kring heltidstjänster
avseende kultur och
fritidsenheten där
deltidsarbetande finns som
önskar arbeta heltid.

Ökning av frisknärvaron
jämfört med 2017

Intern serviceförvaltning
Vi har ännu inte något sätt att
mäta frisknärvaron men om vi
tittar på sjukfrånvaron för
Intern serviceförvaltning 2018
så var den 3,4 % per sista
december. 2017 var
sjukfrånvaron inom
förvaltningen 8,6 %.

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.

Älvdalen

Våra valda kvalitetsmått
utvecklas positivt.

Samhällsutvecklingsförvaltn
ing
De KKIK-nyckeltal som fanns
färdiga att ta del av har
utvecklats positivt.

Strategiska målet är uppfyllt
för 2018 då åtaganden om
resultatet av kvalitetsmåtten
har utvecklats positivt.
Exempelvis är Älvdalens
Kommun bästa kommun i
Dalarna när det gäller
hemtjänst och särskilt boende
enligt resultat från
brukarundersökning.

Intern serviceförvaltning
Nyckeltalen utvecklas
positivt, se mått ovan.
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Inom BUF så redovisas detta
på alla nivåer och där vi kan
följa alla våra olika mått på
detaljnivå vilket redovisas i
våra rapporter för det
systematiska arbetet i
verksamheten (tex Kolada,
Siris, SKL).
Vård och omsorg
Inom vården har det skett en
mycket positiv utveckling
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3.18.8 Samlad målanalys
En summering av utfallet av de strategiska målen visar att
Två av målen bedöms vara uppfyllda år 2018
Fyra av målen bedöms delvis vara uppfyllda för 2018
Ett av målen bedöms inte vara uppfyllt för 2018
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4 Personalredovisning
Personalredovisning
Den totala kostnaden år 2018 för löner och arvoden för kommunens förvaltningar, inklusive
sociala avgifter var 337,1 mkr (334,1 mkr)
Antalet
tillsvidareanställda

2018

2017

2016

2015

Totalt

548

575

581

590

Varav kvinnor %

87,7

85,6

84,5

81,4

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 27 personer i jämförelse med föregående år.
Antalet arbetade
timmar och årsarbetare
Totalt
Antal årsarbetare

2018

2017

2016

2015

1 288 505

1 364 339

1 282 831

1 036 042

622

629

671

609

Årsarbetare definieras som arbetade 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 tidsbegränsning) eller viss tid (med tidsbegränsning).
Fördelning av sysselsättningsgrad 2018, antal medarbetare
Anställningsform
Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

100%

75–99%

-74%

per kön

311

146

23

480

Män

56

5

7

68

Kvinnor

32

18

10

60

9

1

4

14

Kvinnor

Män

Åldersfördelning
Åldersfördelning
tillsvidareanställda

% Kvinnor

% Män

% Samtliga

20–39 år

6

1

7

30–39 år

14

2

16

40–49 år

23

3

26

50–59 år

28

3

31

60 år och över

17

3

20

Medelålder
Anställningsform

Kön

Medelålder

Tillsvidareanställda

Kvinnor

48

Män

47

Kvinnor

42

Män

41

Visstidsanställda
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Medelåldern för tillsvidareanställda kvinnor och män är oförändrad från föregående år.
Medellön
Anställningsform

Kvinnor

Män

Tillsvidareanställda

30 247

33 267

Visstidsanställda

27 907

25 233

Vikariat

26 173

28 683

Annat tidsbegränsat

28 550

29 369

Medellönen är högre generellt för män i kommunen. Det här är en fråga vi behöver arbeta mer
med och se över vilka orsaker som finns bakom siffrorna.
Sjukfrånvaro
Älvdalens kommun har under 2014 (5,9%) och 2015 (5,9%) legat över 5 % sjukfrånvaro men
ändå relativt stabilt. 2016 skedde en större ökning av sjukfrånvaro upp till 6,8 %. Trenden såg
likadan ut över hela landet och för 2017 höll den trenden i sig och vi hade en sjukfrånvaro på
6,9 %. I år ser vi en betydlig minskning av sjukfrånvaron, vilket är mycket positivt.
Sjukfrånvaro totalt
Kön

2018

2017

2016

2015

Kvinnor

6,7%

7,7%

7,4%

6,6%

Män

3,1%

3,4%

4,4%

2,9%

Totalt

6,1%

6,9%

6,8%

5,9%

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Åldersgrupper

Sjukfrånvaro totalt

- 29 år

5,0%

30–49 år

4,9%

50 år-

7,6%

Sjukfrånvaro per förvaltning
Förvaltning

2018

2017

Vård- och omsorg

6,8%

8,8%

Barn- och utbildning

7,4%

6,3%

Samhällsutveckling

3,2%

2,7%

Intern Service

3,4%

8,6%

Kommunledning

2,0%

2,5%

Samhällsutvecklingsförvaltningen samt Barn och utbildningsförvaltningen är de som haft
arbetsbrist och medarbetare har slutat, vilket lett till oro. Det kan vara en orsak till att de ökat i
sjukfrånvaro. Vård och omsorg har arbetat med bland annat scheman som de ser som en orsak
till minskningen. På internservice har det varit tillfällig frånvaro och medarbetarna är nu tillbaka
i arbete.
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5 Räkenskaper
Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

not 1

132 360

115 645

201 803

184 923

not 2, 3

-581 572

-565 519

-626 426

-609 773

not 4

-12 657

-13 682

-37 062

-32 390

-461 869

-463 556

-461 685

-457 240

Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter

not 5

305 030

295 735

305 030

295 735

Generella statsbidrag och utjämning

not 6

157 734

161 529

157 734

161 529

Finansiella intäkter

not 7

3 487

1 063

3 548

1 965

Finansiella kostnader

not 8

-1 015

-209

-7 943

-5 759

3 368

-5 437

-3 315

-3 770

1 791

260

-1 524

-3 510

Resultat före extraordinära poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

3 368

-5 437
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Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

3 368

-5 437

-1 524

-3 510

15 227

13 366

40 228

32 003

18 595

7 929

38 704

28 493

13

46

17

155

Förändringar av kortfristiga fordringar

-6 183

43 798

-15 400

36 708

Förändringar av kortfristiga skulder

53 659

-11 800

42 062

-8 727

Kassaflöde från den löpande verksamheten

66 084

39 973

65 383

56 629

-28 513

-23 070

-123 242

-146 984

0

17

0

3 104

-12 377

-580

-1 058

-1 546

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

500

33

500

33

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-40 391

-23 600

-123 800

-145 393

0

0

78 700

100 000

-2 134

-21 364

-2 134

-21 364

0

0

0

-200

3 758

4 996

9 090

10 327

0

0

0

0

1 625

-16 368

85 657

88 763

27 319

5

27 239

-1

868

863

949

950

28 187

868

28 188

949

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

not 9

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändringar av förråd

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Förändring av nyttjad checkkredit
Amortering av låneskulder
Förändring av investeringsbidrag och
anslutningsavgifter
Omklassificering kortfr. till långfr.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel IB
Likvida medel UB
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Balansräkning (tkr)

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

0

0

611

726

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

not 10

83 362

84 870

720 377

570 114

Maskiner och inventarier

not 11

54 535

51 870

94 027

87 980

Pågående nyanläggningar och förskott

not 12

28 299

13 708

105 228

177 967

Finansiella anläggningstillgångar

not 13

111 223

99 346

16 326

15 768

277 419

249 793

936 569

852 555

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

not 14

79

92

191

208

Fordringar

not 15

58 503

52 320

78 534

63 134

Kassa och bank

not 16

28 187

868

28 188

949

86 769

53 281

106 913

64 292

364 187

303 074

1 043 482

916 846

182 559

179 191

190 123

191 647

3 368

-5 437

-1 524

-3 510

30 032

26 676

30 032

26 676

1 360

2 462

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TIILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

not 17

därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar från pensioner och liknande
förpliktelser

not 18

Övriga avsättningar

not 19

Summa avsättningar

30 032

26 676

31 392

29 138

Skulder
Långfristiga skulder

not 20

14 611

13 881

669 640

585 796

Kortfristiga skulder

not 21

136 985

83 326

152 327

110 265

Summa skulder

151 596

97 207

821 967

696 061

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

364 187

303 074

1 043 482

916 846

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
- pensionsförpliktelser

not 22

158 076

169 219

- övriga ansvarsförbindelser

not 23

631 719

559 750

789 795

728 969

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER
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Älvdalens kommun har i augusti 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 277
kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvdalens kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till
406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av det totala förpliktelserna uppgick till 670 249
287 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 676 855 359 kronor.

36

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)

2018

2017

Försäljningsintäkter

1 699

1 053

Taxor och avgifter

34 091

31 967

Hyror och arrenden

6 709

6 904

61 740

69 380

6 393

6 340

110 632

115 645

21 729

0

132 360

115 645

107 621

114 242

26 443

24 880

Älvdalens Kommun

Bidrag
Försäljning verksamhet och entreprenader
Summa

Jämförelsestörande poster
Skogsbrand Trängslet
Summa

Kommunkoncernen
Älvdalens Kommun
Norra Dalarnas Fastighets & Infrastruktur AB
Älvdalens Vatten och Avfall AB

46 010

45 801

180 074

184 923

21 729

0

201 803

184 923

2018

2017

350 447

349 605

Försörjningsstöd

4 314

3 400

Övriga lämnade bidrag

6 791

8 141

Lokal- och markhyror, fastighetsservice

77 943

74 003

Entreprenad och köp av verksamhet

69 544

79 614

Konsulttjänster och inhyrd personal

3 905

5 277

Bränsle, energi, och VA kostnader

4 467

4 219

Förbrukningsinv. och mtrl

15 768

14 916

Övriga kostnader

29 016

26 345

562 194

565 519

19 378

0

581 572

565 519

490 367

498 911

71 147

68 465

Summa

Jämförelsestörande poster
Skogsbrand Trängslet
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

Älvdalens Kommun
Personalkostnader

Summa

Jämförelsestörande poster
Skogsbrand Trängslet
Summa

Kommunkoncernen
Älvdalens Kommun
Norra Dalarnas Fastighets & Infrastruktur AB
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Älvdalens Vatten och Avfall AB

45 791

42 397

607 306

609 773

19 120

0

626 426

609 773

2018

2017

Inom 1 år

2 018

1 781

Senare än 1 år men inom 5 år

2 208

2 335

Summa

4 226

4 116

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
(tkr)

2018

2017

Byggnader

4 253

4 043

Maskiner och inventarier

8 404

9 640

12 657

13 682

Byggnader

25 077

19 321

Maskiner och inventarier

11 859

12 944

115

124

37 060

32 390

2018

2017

306 493

296 796

-1 032

-1 425

Summa

Jämförelsestörande poster
Skogsbrand Trängslet
Summa

Not 3 Leasingavgifter Operationell leasing
(tkr)

Älvdalens Kommun
Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt
följande:

Älvdalens Kommun

Summa

Kommunkoncernen

Immamateriella
Summa

Not 5 Skatteintäkter (tkr)

Älvdalens Kommun
Preliminära skatteinbetalningar
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa

-431

364

305 030

295 735
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
(tkr)

2018

2017

Inkomstutjämning

92 737

96 286

Kostnadsutjämning

30 366

31 943

Utjämning LSS

-8 526

-8 085

1 112

-69

Strukturbidrag

15 278

15 211

Fastighetsavgift

22 103

19 131

4 664

7 112

157 734

161 529

2018

2017

Älvdalens Kommun

Regleringsbidrag/avgift

Generella statsbidrag från staten
Summa

Not 7 Finansiella intäkter (tkr)

Älvdalens Kommun
Ränteintäkter

30

40

Övriga finansiella intäkter

3 456

1 023

Summa

3 487

1 063

91

942

Övriga finansiella intäkter

3 456

1 023

Summa

3 547

1 965

Not 8 Finansiella kostnader (tkr)

2018

2017

Räntor på anläggningslån

0

0

Räntor nyttjad checkkredit

58

8

957

201

1 015

209

6 297

5 550

58

8

957

201

Summa

7 943

5 759

Not 9 Justering av kostnader som inte ingår i
kassaflödet (tkr)

2018

2017

12 657

13 682

108

0

Kommunkoncernen
Ränteintäkter

Älvdalens Kommun

Övriga finansiella kostnader
Summa

Kommunkoncernen
Räntor på anläggningslån
Räntor nyttjad checkkredit
Övriga finansiella kostnader

Älvdalens Kommun
Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillgångar
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Återföring nedskrivning anläggningstillgångar

0

0

-894

-619

2 701

253

655

61

Rearesultat avyttring anläggningstillgångar

0

0

Korrigeringspost från tidigare år

0

0

-1

-12

15 227

13 366

35 560

32 390

1 500

0

0

0

-1 881

-619

2 701

253

655

61

-1 102

0

2 725

78

0

0

69

-161

40 228

32 003

Upplösning skuld investeringsbidrag och
anslutningsavgifter
Avsättning till pensioner
Avsättningar för löneskatt

Övriga poster som ej är kassaflödespåverkande
Summa

Kommunkoncernen
Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Återföring nedskrivning anläggningstillgångar
Upplösning skuld investeringsbidrag och
anslutningsavgifter
Avsättning till pensioner
Avsättningar för löneskatt
Övriga avsättningar
Rearesultat avyttring anläggningstillgångar
Korrigeringspost från tidigare år
Övriga poster som ej är kassaflödespåverkande
Summa

Not 10 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar (tkr)

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

256 143

251 928

805 228

768 009

Årets anskaffningar

1 164

4 232

3 491

4 661

Omklassificeringar till Mark, byggnader och
tekn. anläggningar

1 508

0

174 473

35 662

Försäljningar

1 699

-17

-3 414

-3 104

-150

0

0

0

258 666

256 143

979 779

805 228

-171 274

-167 311

-235 114

-215 873

0

0

0

0

Årets värdeförändring

-4 173

-3 963

-25 077

-19 263

därav avskrivningar

-4 173

-3 963

-23 577

-19 263

därav nedskrivningar

0

0

-1 500

0

därav uppskrivningar

0

0

0

0

143

0

789

21

0

0

0

0

-175 304

-171 274

-259 402

-235 114

83 362

84 870

720 377

570 114

Ack anskaffningsvärde IB

Justeringar tidigare år
Ack. Anskaffningsvärde UB

Ack. avskrivningar IB
Ack justeringar

Försäljningar
Justeringar tidigare år
Ack Avskrivningar UB

Summa
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Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

146 296

141 166

200 583

191 907

Årets anskaffningar

6 703

5 130

7 154

8 677

Omklassificeringar till Maskiner och
inventarier

4 546

0

10 863

0

-2 360

0

-2 360

0

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Omfördelning från pågående arbete

0

0

0

0

Justeringar tidigare år

0

0

0

0

Ack. Anskaffningsvärde UB

155 185

146 296

216 240

200 583

Ack. avskrivningar IB

-94 426

-84 707

-112 604

-99 581

-8 484

-9 719

-11 869

-13 023

0

0

0

0

2 259

0

2 259

0

0

0

0

0

-100 651

-94 426

-122 213

-112 604

54 535

51 870

94 027

87 980

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

Ack. anskaffningsvärde IB

13 708

0

177 967

80 011

Årets nedlagda kostnader

20 646

13 708

112 597

133 618

0

0

0

0

Omklassificeringar till Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

-1 508

0

-174 473

-35 662

Omklassificeringar till Maskiner och
inventarier

-4 546

0

-10 863

0

Ack. anskaffningsvärde UB

28 299

13 708

105 228

177 967

Not 11 Maskiner och inventarier (tkr)

Ack anskaffningsvärde IB

Försäljningar

Ack avskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljningar
Justeringar från tidigare år
Ack Avskrivningar UB

Summa

Not 12 Pågående arbeten (tkr)

Omklassificeringar till Immateriella
anläggningstillgångar
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
(tkr)

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

99 954

88 077

7 582

7 935

493

493

993

993

Särskilt insatskapital

1 199

1 199

1 199

1 199

Utlämnade lån

9 568

9 568

1 596

1 587

10

10

10

10

0

0

4 946

4 044

111 223

99 346

16 326

15 768

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

Tallbackens dagcentral

4

4

4

4

Solängsgårdens dagcentral

1

2

1

2

Dagcenter Älvdalen

15

15

15

15

Simhallen

60

72

60

72

Aktier
Andelar

Grundfondskapital
Uppskjuten skattefordran
Summa

Not 14 Förråd (tkr)

Lager

0

0

112

116

79

92

191

208

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

17 709

15 017

17 709

15 017

Statsbidragsfordringar

6 153

8 097

6 153

8 097

Fakturafordringar

4 324

5 569

12 335

12 270

20 345

4 022

21 168

5 529

9 972

19 616

21 169

22 221

58 503

52 320

78 534

63 134

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

73

65

65

65

27 326

14

27 327

95

788

789

788

789

28 187

868

28 188

949

Summa

Not 15 Kortfristiga fordringar (tkr)

Upplupna skatteintäkter

Utgiftsförskott och inkomstrester
Övriga fordringar
Summa

Not 16 Likvida medel (tkr)

Kontantkassa
Bank
Donationsfonder
Summa
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Not 17 Eget kapital (tkr)

Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Korrigering föregående år
Summa

Not 18 Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser (tkr)

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

179 191

184 628

191 647

195 157

3 368

-5 437

-1 524

-3 510

0

0

0

0

182 559

179 191

190 123

191 647

2018

2017

0

0

20 812

17 836

0

0

235

510

3 123

3 122

0

0

24 169

21 468

5 863

5 208

30 032

26 676

26 676

26 362

0

0

228

320

Älvdalens Kommun
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Särskild avtalspension
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
ÖK-SAP Särskilda avtalspensioner
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Förändringar under året
Ingående avsättningar
Försäkring
Ränteuppräkning
Basbeloppsberäkning

335

297

-783

-981

0

0

104

0

0

0

3 024

617

Nyintjänad Särskild ålderspension

0

0

Nya efterlevandepensioner

0

0

-206

0

ÖK-SAP Ränteuppräkning

0

0

ÖK-SAP Utbetalning

0

0

ÖK-SAP Övrig post

0

0

655

61

30 033

26 676

96

96

751

804

Utbetalningar
Ändring av diskonteringsräntan
Intjänad PA-KL
Slutbetalning FÅP
Nyintjänad förmånsbestämd ålderspension

Övrig post

Förändring av löneskatt
Utgående avsättning för pensioner

Pensionsskuldens aktualiseringsgrad (%)

Överskottsfondens värde
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Antal visstidsförordnanden
Politiker

Inga

Inga

Tjänstemän

Inga

Inga

Aktualiseringsgrad är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med
avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

Avsättningar för latent skatt

0

0

1 360

2 462

Summa

0

0

1 360

2 462

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

Checkkredit

0

2 134

0

2 134

Ingående låneskuld

0

0

551 400

451 600

Nyupplåning under året

0

0

78 700

100 000

Lösen av lån

0

0

0

0

Årets amortering

0

0

0

-200

Not 19 Övriga avsättningar (tkr)

Not 20 Långfristiga skulder (tkr)

Övriga långfristiga skulder
Skuldförda donationsfonder

0

0

0

339

788

789

788

789

Norra Dalarnas Lokaler AB
Genomsnittlig ränta (%)
Aktuell räntebindningstid (år)
Lån som förfaller tidigare än 1 år (tkr)

1,07
3,2
44 000

Lån som förfaller inom 1–4 år (tkr)

154 100

Lån som förfaller inom 5–10 år (tkr)

90 000

Norra Dalarnas Fastighets AB
Genomsnittlig ränta (%)

0,81

Aktuell räntebindningstid (år)

1,26

Lån som förfaller tidigare än 1 år (tkr)

32 700

Lån som förfaller inom 1–4 år (tkr)

82 300

Lån som förfaller inom 5–10 år (tkr)

0

Älvdalens Vatten och Avfall AB
Genomsnittlig ränta (%)

0,66

Aktuell räntebindningstid (år)

2,07

Lån som förfaller tidigare än 1 år (tkr)

68 000

Lån som förfaller inom 1–4 år (tkr)

137 000

Lån som förfaller inom 5–10 år (tkr)

22 000
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Förutbetalda intäkter som regleras över
flera år
Anslutningsavgifter

6 271

4 116

31 201

24 292

Investeringsbidrag

7 552

6 843

7 552

6 843

14 611

13 881

669 640

585 796

Älvdalens
Kommun

Älvdalens
Kommun

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2018

2017

2018

2017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 845

13 136

28 492

20 716

Upplupna löner, semesterlöneskuld & soc.
avg.

30 134

29 752

32 627

32 286

Upplupna pensionskostnader inkl. löneskatt

13 735

14 163

13 735

14 163

Leverantörreskontra

30 821

10 211

57 457

30 033

Övriga kortfristiga skulder

43 450

16 065

20 016

13 067

136 985

83 326

152 327

110 265

Summa

Not 21 Kortfristiga skulder (tkr)

Summa

Not 22 Ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser (tkr)

2018

2017

98 433

104 274

Älvdalens Kommun
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension

0

0

Livränta

6 084

6 207

Utgående pension till efterlevande

1 418

1 134

21 280

24 566

127 214

136 182

30 862

33 037

158 076

169 219

169 219

171 541

0

0

904

1 480

2 128

2 242

-6 071

-6 303

Ändring av diskonteringsräntan

0

0

Aktualisering

0

0

Bromsen

0

0

Övrig post

-5 928

712

Förändring av löneskatt

-2 175

-453

158 076

169 219

PA-KL och äldre utfästelser
Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

Förändringar under året
Ingående ansvarsförbindelse
Försäkring IPR
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalningar

Utgående avsättning för pensioner
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Not 23 Övrig ansvarsförbindelse (tkr)

2018

2017

Norra Dalarnas Fastighets AB

115 000

106 300

Norra Dalarnas Lokaler AB

288 100

258 100

Älvdalen Vatten och Avfall AB

227 000

187 000

1 619

8 350

631 719

559 750

Norra Dalarnas Fastighets AB

143 000

115 000

Norra Dalarnas Lokaler AB

332 000

420 000

Älvdalen Vatten och Avfall AB

312 000

212 000

11 500

11 500

798 500

758 500

Älvdalens Kommun
Borgensåtaganden:

Övriga
Summa borgensåtaganden

Borgensåtaganden (högsta belopp):

Övriga
Summa borgensåtaganden (högsta belopp):
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6 Redovisningsprinciper
Regelverk
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal 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.

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 4.2.
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.

Sammanställd redovisning

Kostnader

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.

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
kompententavskrivning infört.

I enlighet med rekommendation 8.2,
sammanställd redovisning, från Rådet för
kommunal redovisning har kommunen valt
att inte ta med Nodava AB i sin
koncernredovisning utifrån att bolagets
verksamhet är av obetydlig 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.

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 2018 motsvarande
22 750 kronor.
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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
RIPS07. 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.
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7 Kommunfullmäktige
7.1 Inledning
Årets resultat
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

2018

-140

-182

42

3 492

3 032

460

501

3 352

2017

-1 045

-1 832

787

3 489

4 882

-1 393

-606

2 443

2016

-1 045

-2 652

1 607

3 483

5 228

-1 745

-138

2 438

År

Avvikelse verksamheter
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

Kommunfullmäktige

0

0

0

934

747

187

187

934

Jävsnämnd

0

0

0

118

201

-83

-83

118

Servicenämnd

0

0

0

40

0

40

40

40

Revision

0

0

0

800

799

1

1

800

-140

-166

26

540

363

177

203

400

0

-16

16

1 060

922

138

154

1 060

-140

-182

42

3 492

3 032

460

501

3 352

År 2018

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Avvikelser totalt

Ansvarsområde

7.2 Ekonomisk översikt

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 växande kommunen". Tre av
målområdena är interna - "Effektiv
förvaltning", "Personal" samt "Kvalitet.
Under KF redovisas också Jävsnämnd,
Servicenämnd, Revision och
överförmyndarnämnden.

Kommunfullmäktige redovisar en avvikelse
på 0,5 mkr. Inom Kommunfullmäktiges
verksamheter redovisar valnämnden en
avvikelse på 0,2 mkr beroende på lägre
kostnader för valet 2018 än beräknat.
Överförmyndarnämnden redovisar en
avvikelse på 0,2 mkr utifrån lägre kostnader
för gode män än beräknat då antalet
ensamkommande barn minskat i antal.

Viktiga beslut och händelser
Kommunfullmäktige genomförde 7
sammanträden samt behandlade totalt 162
ärenden under året.
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7.3 Revisionen
Revisionen har under året haft 8
sammanträden. Under 2018 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 kommunens
delårsrapport per den 31 juli 2018
Granskning av rektors pedagogiska
ledarskap
Granskning av personal- och
kompetensförsörjning

Lekmannarevision av bolagen:


Granskning av långsiktig finansiell
analys för Norra Dalarnas fastighets
AB, Norra Dalarnas Lokaler AB och
Älvdalens Vatten och avfall AB

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
med Mora och Orsa kommuners
kommunrevisorer för bl.a. diskutera
granskning av de gemensamma nämnderna.
Redovisning av mål och måluppfyllelse
Planerade granskningar har genomförts.
Resultatet av granskningar 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.

7.4Överförmyndarverksamheten
Överförmyndarverksamheten i Älvdalen har
under året skötts av Överförmyndare i
samverkan i övre Dalarna enligt
samverkansavtal.
Överförmyndare i samverkans budget för
2018 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 35 000 kr och anledningen
till överskottet är främst att hänföra till
minskade personalkostnader på grund av
personalbrist.
Kostnader för arvoden till ställföreträdare
bör vara oförändrat när det gäller god man,
förvaltare och förmynderskap. Antalet
sådana ärenden var Älvdalen var vid 2018
års början 93 st och vid 2018 års slut 84 st.
Däremot kan kostnaden för arvoden till gode
män för ensamkommande barn öka för året.
Trots att antalet ärenden minskat drastiskt
för Älvdalen (så som för alla kommuner) har
möjligheten till återsökning av kostnaderna
från Migrationsverket tagits bort helt och
hållet. Det innebär att även om antalet
ärenden minskade under året så stannar
kostnaden för de ensamkommande barn som
finns kvar, helt och hållet på kommunen.
Vid årets början fanns 17 st ärenden
gällande god man för ensamkommande barn
och vid årets slut fanns endast 2 st ärenden
kvar.
En organisationsöversyn har också påbörjats
under året för att stärka organisationen inför
framtiden och för att få behålla personal och
kompetens och därmed öka rättssäkerheten
för de medborgare som inte kan bevaka sina
egna rättigheter.
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8 Kommunstyrelsen
8.1 Inledning
Årets resultat
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

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

2016

0

-10

10

8 353

9 339

-986

-977

8 353

År

Ansvarsområde

8.2 Ekonomisk översikt

Under kommunstyrelsen redovisas, förutom
de direkta kostnaderna för förtroendevalda,
också medel avsatta för löneökningar och
bidrag till organisationer.

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse på
+0,1 mkr. Avvikelsen är positiv tack vare att
det finns en återstående pott för ofördelade
lönekostnader och kapitalkostnader på
1,9 mkr. Subventionerade lokaler, s.k.
sponsringslokaler redovisar en negativ
avvikelse då budgeten minskades inför 2018
men där förhandlingar pågår med föreningar
om övertagande av lokaler.

Viktiga beslut och händelser
Kommunstyrelsen genomförde 10
sammanträden och behandlade 337 ärenden
under 2018.
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9 Kommundirektörens ansvar
9.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

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

2016

-1 320

-1 110

-210

4 375

4 154

220

10

3 055

År

9.2 Förvaltningens
ansvarsområde:
Kommundirektörens ansvar är
kommunövergripande verksamhetsledning
och verksamhetsstöd. Enheten består av
kommundirektör, kommunikatör,
beredskaps- och säkerhetssamordnare,
informatör/bidragssamordning, 20%
webhantering samt minoritetssamordnare.
5,2 tjänst finns inom enheten.
Utvecklingsfrågorna hanteras av
kommundirektör och förvaltningschefer.

9.3 Viktiga händelser under
året:
2018 har ett större projekt beviljats.
Allmänna arvsfonden har beviljat ett projekt
för bevarandet och utveckling av älvdalska.
Det är totalt 7 mkr fördelat på tre år. Arbetet
med ny hemsida är i slutfas och introduceras
kvartal 1 år 2019. Krisledning har övats
under året då en stor brand inträffade vid
Älvdalens skjutfält. Insatsen pågick under
21 dagar. Detta innebar bl.a. att
styrdokument för krishantering har
reviderats. Älvdalsdelegationen har under
året genomfört fyra möten för utveckling av
de naturskyddade område som länsstyrelsen
är ansvariga för i Älvdalens kommun. Ett
omfattande arbete med förslag på
besparingar togs fram under året och har
sedan legat till grund för kommunplan
2019–2021

9.4 Ekonomisk översikt
Årets resultat
Intäkter något lägre än budgeterat. Detta har
korrigerats med besparingar på motsvarande
belopp på kostnadssidan. Resultatet blev
10 tkr i överskott för 2018.

9.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021
De två absolut enskilt största utmaningarna
för kommande år är ekonomi och
arbetskraft. Ekonomi avseende att få
skatteintäkterna att räcka till de ökande
behoven framför allt inom äldrevården. Här
måsta alla möjligheter att öka intäkterna
genom andra områden än skatteintäkter
användas. Arbetskraftsbristen beror i princip
på samma faktorer. En åldrande befolkning
kopplat till ett födelseunderskott gör att färre
skall ta hand om fler. Här kommer att finnas
stort behov av arbetskraft inom vården men
även inom barnomsorgen då
pensionsavgångar inom dessa yrkesgrupper
är betydande. Att använda digitalisering som
ett komplement till arbetskraft kommer att
vara nödvändigt för att tillmötesgå
kommuninvånarnas önskemål på service.
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10 Vård- och omsorgsförvaltningen
10.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

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

2016

-24 440

-27 730

3 290

167 615

176 604

-8 989

-5 699

143 175

År

10.2 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,
bemanningsenhet samt gemensam
myndighetsnämnd; Norra Dalarnas
Myndighetsservice.

10.3 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.
Särskilt boende / korttidsboende:
Förvaltningen har under hela året haft brist
på korttidsplatser och särskilda
boendeplatser och med ständiga
överbeläggningar som följd detta trots att 6
nya särskilda boendeplatser (4 i Särna och 2
i Älvdalen) har öppnats så är behovet av
ytterligare platser är oförändrat. 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 som finns på alla
tre orterna. Varje vecka annonseras
aktiviteterna på hemsidan, på anslagstavlor
och personal delar ut blad i hemtjänsten.
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 ses ett ökat behov av
föräldrastöd / familjepedagog som en följd
54

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 är stort och
antalet placerade barn har ökat.
Förvaltningen ser en ökning av
missbruksärenden samt ett ökat behov av
ekonomiskt bistånd.
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: Införande av
habiliteringsersättning är genomförd 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.
Digitalisering: En strategiplan för införande
e -hälsa, digitalisering och välfärdsteknologi
är framtagen i samarbete med IS/ITavdelningen i Mora, Orsa och Älvdalen.
Genomfört är:






uppstår effektiviseringen istället i
form av minskad körsträcka.
Trygghetskamera
Digitala signeringslistor vid
läkemedelsöverlämning

Under året har riktade stimulansmedel för
utveckling av välfärdsteknologin möjliggjort
ytterligare satsningar på det digitala
området; nya moduler i förvaltningens
verksamhetssystem, accesspunkter för
internetuppkoppling och robotkatter m.m.
Medarbetarfokus: Införande av IBIC
(Individens behov i centrum) är påbörjat.
IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt utifrån socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Arbetet med
schemaförändringar med syfte att få bort
delade turer är nu genomfört inom hemtjänst
och särskilt boende. Detta har delvis
möjliggjorts genom riktade stimulansmedel
för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen. Sjukfrånvaron har minskat
på förvaltningen jämfört med föregående år,
från 8,6 % till 7,4 %, en effekt av
schemaförändringar? Inom hemtjänst och
särskilt boende har arbetet periodvis varit
mycket påfrestande som en följd av
överbeläggningar av korttidsplatser, särskilt
boende och med ständiga behov av extra
personal och övertid för schemalagd
personal. Upplevelsen är entydig att
brukarnas omvårdnadsbehov har ökat
väsentligt över tid. "Extra tjänster" för
nyanlända finns i flertalet förvaltningens
enheter och avlastar arbetsuppgifter inom
städ och kök.

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
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10.4 Ekonomisk översikt
Årets resultat
Årets arbete har resulterat i ett underskott:









Ökat antal placeringar inom barn och
unga området, varav en placering
kostar 1,5 milj. / år och som också
kommer att behöva kvarstå över tid.
Ökade kostnader för ekonomiskt
bistånd
Ökade personalkostnader inom
hemtjänsten på grund av ökat behov
av insatser inom hälso-och sjukvård.
Ökade personalkostnader inom
särskilt boende på grund
överbeläggningar som kräver extra
personal dygnet runt.
Norra Dalarnas myndighetsnämnd
har kostat 700 tkr mer budgeterat.
Ökade kostnader för IS/IT med
ca 300 tkr, mestadels
licenskostnader.

Totalt har de statliga bidragen om
3,5 milj. kr bidragit till att minska
underskottet och självklart bidragit till att
bibehålla en mycket hög kvalitet trots en
ökad arbetsbelastning i de i förvaltningen
ingående enheterna.
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.
Bemanningsenheten flyttades till Intern
service förvaltning 1 juli och sedan dess
pågår ett samarbete i syfte att hantera
schema, bemanning, vakanser för 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.
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10.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021








Utveckling av boendealternativ för
äldre, se bilaga, Äldreomsorgsplanen
2019–2030.
Nationell strategi för e -hälsa och
välfärdsteknologi ställer ökade krav
på införandet lokalt.
Ökade krav på säker
informationsöverföring GDPR
(dataskyddsförordning; General Data
Protection Regulation).
Behov av utökad verksamhet inom
hemtjänsten och
hemsjukvården relaterat till de
förändringar som framför allt
Primärvårdsreformen och ny lag från
januari 2018 " Trygg hemgång för
effektivare och säkrare utskrivning
från sluten hälso-och
sjukvård” inneburit. 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. Fler vårdas
i hemmet och behovet av cancervård,
strokevård och demensvård i
hemmet växer. Även efter
sjukhusvistelser kortare
inläggningstider ställs det ökade krav
på en mer omfattande eftervård i
hemmet.
Behov av utökat anhörigstöd då fler
äldre väljer att bo kvar i sitt ordinära
boende, även om man i perioder är
beroende av omfattande insatser.
Hemtjänst är den absolut viktigaste
kommunala insatsen för att äldre ska
kunna bo kvar i det enskilda boendet.
Idag har 5% av 65 åringar och äldre
en konstaterad demensdiagnos. 20%
av de som är över 80 år och 50% av













de som är över 90 år har en
demensdiagnos. Allt fler äldre, men
även yngre, som drabbats av demens
väljer att bo kvar hemma, ofta med
stöd från anhöriga.
Ökade kompetenskrav för
medarbetarna i och med att
avancerade vårduppgifter förskjuts
från sjukhusen till hemmen.
Samverkan med andra aktörer. När
multisjuka äldre vårdas i hemmet i
allt högre utsträckning ökar också
kraven på att samverka över
huvudmannagränserna. Detta är
tydligt redan idag och det kommer
att bli än mer tydligt framöver.
Förvaltningen har behov av stöttning
från specialistsjukvård och av ett
nära samarbete med primärvården.
Krav på förebyggande insatser. I
Älvdalens kommun finns inga
generella förebyggande insatser som
riktar sig till ”friska” äldre för att
minska risken för att i framtiden
tillhöra gruppen "mest sjuka äldre."
I syfte att förebygga barns/ungas
framtida svårigheter och problem är
det nödvändigt att införa föräldrastöd
- familjebehandlare också för att
möjliggöra
hemmaplanslösningar inom individ
och familjeomsorgen för att undvika
placeringar.
Risk för ökat ekonomiskt bistånd
relaterat till risk att bidrag för " extra
tjänster upphör under 2019.
Behov av tjänst som alkoholterapeut
relaterat till ökat antal
missbruksärenden.
Ökade av insatser enligt
LSS relaterat utredning
om assistansersättningen.
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11 Barn- och utbildningsförvaltningen
11.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

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

2016

-19 820

-27 083

7 263

174 314

182 203

-7 888

-625

154 494

År



11.2 Förvaltningens
ansvarsområde:




Förvaltningens ansvarsområde består av:





Grundskola (808 elever, jan 2019)
Förskola (277 barn, jan 2019)
Fritidshem (199 elever, jan 2019)
Grundsärskola (4 elever, jan 2019)




Övriga verksamhetsområden



Fritidsverksamhet för högstadiets
elever utanför skoltid på alla tre
tätorterna.
Musikskola som finns tillgänglig för
elever i hela kommunen.

Vi har verksamhet i:





Idre
Särna
Rot
Älvdalen







Obligatorisk förskoleklass (gäller
från och med ht 2018)
Reviderad läroplan grundskola
(gäller från och med ht 2018)
Reviderad läroplan förskolan (gäller
från 1 juli 2019)
Reviderad läroplan förskolan innebär
att förskolechefer blir rektorer
istället.
Förskoleklass eget kapitel i
läroplanen (gäller från och med ht
2016)
Fritidshem eget kapitel i läroplanen
(gäller från och med ht 2016)
Nationell strategi skolans
digitalisering (beslut tagits ht 2017)
Ökad timplan matematik (gäller från
och med ht 2016 samt 1 juli 2019)
Obligatorisk PRAO (gäller från och
med ht 2018)
Utökad undervisning idrott (gäller
från och med 1 juli 2019)

Nya skolan

11.3 Viktiga händelser under
året:

Etapp 1 är klar och etapp 2 är på gång, trots
en del förseningar. Hela nya Älvdalsskolan
beräknas stå klar hösten 2019.

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.

Minskning av antalet barn

https://www.regeringen.se
https://www.skolverket.se
Regeringsbeslut som påverkar våra
verksamheter:


Lovskola för elever i årskurs 8 och 9
(gäller från och med ht 2017)

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.
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*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).

utvecklingsarbete inom förvaltningen
oavsett enhet eller verksamhet.


Diskrimineringsarbete inom
förskolan

Vi har fortsatt vårt intensiva arbete med
politikerna. Inte minst arbetet med
Skolinspektionen har gjort att vi sett över
och förtydligat den röda tråden från
huvudmannen ut i verksamheterna. Vi har
lagt in utskottets arbete under året i årshjul
så att vi följer det i vår verksamhet.

Förskolan har genomfört ett projekt där
målet är att personalen utvecklar sin
kunskap och kompetens inom arbetet med
diskrimineringsgrunderna, med fokus på
etnicitet och genus. Projektet har letts av
utvecklingsledare Eva-Lena Embrettson,
från Högskolan Dalarna. Detta projekt
kommer man att fortsätta arbeta med inom
förskolan och man följer med intresse hur
det kommer att ge avtryck ute i
verksamheterna.

Uppföljning/analys vid sommar och
början av året

Lärarlönelyft, arbetslagsledare,
förstelärare

Vi har fortsatt vårt analys- och
uppföljningsarbete under några dagar i slutet
av juni tillsammans med ledningsgrupp och
några politiker. Detta har hjälpt oss att få till
ett mer omfattande analysarbete, vilket både
skollag och Skolinspektionen är noga med
att betona. Vi gör samma arbete, men lite
mindre omfattande i januari. Dessa analyser
hjälper oss att föra det systematiska
kvalitetsarbetet framåt.

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 startat och redan nu märker
vi att det kan ge positiva följder inom många
områden i grundskolan. Tillsammans med
de fackliga har vi arbetat om uppdraget som
arbetslagsledare och vi har nyligen gjort klar
rekryteringen. Det ska bli spännande att
följa hur utfallet blir för dessa inom
organisationen viktiga funktionerna.

Skapat en tydlig röd tråd från huvudman
ner till verksamheten

Stort projekt riktat mot de nyanlända
I samarbete med Skolverket har vi blivit en
av ett fåtal kommuner som har blivit utvalda
att driva ett projekt med olika insatser
riktade mot de nyanlända och mot alla
skolbarn. Det handlar om utbildning,
fortbildning, insatser riktade mot vissa
personalgrupper, kontakter med Högskolan
Dalarna m.m. Projektet kommer att fortgå
fram till våren 2019 och kommer säkert att
ge effekter i hela vår organisation.
Exempel på insatser är:


SKUtA - Systematiskt
KvalitetsUtvecklingsArbete

Ett stort projekt som innefattar hela
ledningsgruppen samt samtliga
arbetslagsledare och representanter från
elevhälsan. Projektet leds av professor Mats
Lundgren samt utvecklingsledare Eva-Lena
Embrettson, båda från Högskolan Dalarna.
Målet är att utveckla en modell för

Förskolan
Förskolan i Älvdalens kommun har
intensifierat arbetet inom kommunen genom
att göra ändringar på ledningsnivå. Det
innebär att samarbetet ökar och även
likvärdigheten. Även förskolan kommer att
ingå i projektet som vi har med Skolverket.
Fritidshemmen / förskoleklass
I hela kommunen satsade vi under vt 2017
på systematiskt kvalitetsarbete samt det nya
kapitlet i läroplanen. Träffar förekom på
olika ställen i kommunen och sedan fick
även de enskilda fritidshemmen olika
arbetsuppgifter att göra mellan träffarna.
Satsningen har följts upp med förskoleklass.
Vi har även sett till att personal i
förskoleklass för möjlighet att träffas. De är
inte så många i kommunen, men har stort
utbyte av fysiska träffar.
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Genom att förskoleklassen har blivit
obligatorisk har det blivit ännu viktigare att
följa det arbete som görs inom
förskoleklassens ram.



Digitaliseringen

Kostnader för den nya skolan bär vi
fortfarande med oss från 2016/17/18
och då främst för externa lokaler och
extra personal för att kunna bedriva
verksamheten.

Arbetet med digitaliseringen har inneburit
att vi nu har 2 IKT-pedagoger samt 3
förstelärare som arbetar med att få till denna
satsning inom skolan. Vi är på god väg att
implementera 1 till 1 inte bara i de norra
kommundelarna utan även i Älvdalen/Rot.

Verksamheter/ansvarsområden som
redovisar ett negativt resultat:

Förstelärare

Verksamheter/ansvarsområden som
redovisar ett positivt resultat är:

Förstelärarna har arbetat med området
lärandematriser över hela kommunen.
Arbetet har utvärderats och uppgifterna för
förstelärarna kommer ev. att ändras under
2019. Vi har under 2018 även tillsatt
ytterligare 3 förstelärare som arbetar
tillsammans med IKT-pedagogerna för att
stärka arbetet med digitaliseringen ute på
enheterna.
Alla förstelärare har regelbundna träffar och
arbetar gemensamt över hela kommunen.

11.4 Ekonomisk översikt
Stort fokus har under 2018 legat på
ekonomin och då att få budget mer i balans.
En stor andel personal har sagts upp och alla
kostnader har setts över.
Arbetet med ekonomin och att få budget i
balans är något som kommer att följa oss
framöver.

Årets resultat
Årets resultat
Årets resultat är ett underskott på - 4,9 mkr.
Avvikelser - Orsaker till underskottet:






Personalkostnader - elevassistenter
Högre kostnader för processen kring
nya Älvdalsskolan än budgeterat.
Obudgeterade busskort.
Högre kostnader för gymnasiet än
budgeterat.
Mindre intäkter från bidrag än
budgeterat.




Förvaltningschef, - 8 mkr
Förskolan Älvdalen - 110 tkr

*Avrundat till jämnt tiotusental.








Förskolan Idre/Särna + 890 tkr
Grundskolan Älvdalen + 840 tkr
Elevhälsan + 310 tkr
Musikskolan + 60 tkr
Rots skola + 290 tkr
Grundskola Särna/Idre + 1,1 mkr

*Avrundat till jämnt tiotusental.
Vidtagna åtgärder under 2018








Minskat visstidsanställda.
Minskat antal chefer i organisationen
(100% tjänst)
Minskat antal elevassistenter (10 st)
Uppsägning av lokaler inom
förvaltningen.
Uppsägning av vaktmästare (1,0
tjänst)
Uppsägning av fritidsledare (1,0
tjänst)
Uppsägning av administrativ
personal (2,0 tjänster)

11.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021
Omvärldsanalysen är en stor och viktig del
för barn- och utbildningsförvaltningen. Den
rymmer många områden som kommer att
beröras nedan. I de möten som vi har med
våra fackliga förtroendevalda har vi ständigt
en punkt på dagordningen som heter just
Omvärldsbevakning. Inom de närmaste åren
kommer skolan ha stort fokus på
kunskapsmålen. Under 2019 har regeringen
beslutat om en mängd nya lagar och regler
som kommer att ge avtryck inom
förvaltningen - det handlar om ändringar
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inom både förskola, grundskola och
grundsärskola.
Älvdalens utbildningsförvaltning kommer
att fortsätta jobba med sina fokusområden,
se aktuella fokusområden nedan.
Digitalisering / IT
Denna punkt är omfattande både när det
gäller kunskapssidan och den ekonomiska
sidan. Staten har beslutat att 2022 ska alla
elever i grundskolan ha 1 dator/iPad, något
som man benämner en till en. Inom
förskolan har man sagt att tillgången till
dator/iPad ska vara en till 5. Detta avspeglas
i kommande investeringar för hela
förvaltningen samt även i
fortbildningsinsatser för personalen.
Programmering
Från den 1 juli 2017 finns det nya riktlinjer i
läroplanen för grundskolan och
grundsärskolan om programmering inom
många områden i skolan. Detta ställer
naturligtvis stora krav på lärarna, som
kommer att behöva fortbildas inom detta
område. Det ställer också krav på tillgången
till hårdvara i form av dator/iPad samt
tillgång till mjukvara och internet.
Skolverket
Som en av ett trettiotal kommuner valdes
Älvdalens kommun ut till Skolverkets
riktade projekt för mottagande av nyanlända
elever. När kommunen valdes ut hade vi en
stor andel nyanlända i Trängslets tillfälliga
skola. I dagsläget är det inte längre lika
många nyanlända elever, men kommunen
fortsätter att vara delaktig i Skolverkets
projekt. Förvaltningen har valt att låta
projektet utmynna i utveckling av vårt
systematiska kvalitetsutvecklingsarbete.
Projektet med Skolverket och Högskolan
Dalarna kommer att avslutas under våren
2019.
Förskolan
Förskolan har arbetat med
diskrimineringsgrunderna tillsammans med
Högskolan Dalarna. Detta arbete är avslutat,
men man kommer att fortsätta ha det som ett
prioriterat område. Även arbetet med
läslyftet kommer att fortsätta. Förskoleappen

som implementerades under 2018 är mycket
uppskattad bland både personal och
föräldrar.
Totalt inom BUF
Totalt BUF 270 personer.
Tillsvidareanställd samt visstidsanställd
personal under 2017–2018
Kvinnor
Kvinnor BUF 243 personer.
Tillsvidareanställd samt visstidsanställd
personal under 2017–2018
Män
*Män BUF 43 personer. Tillsvidareanställd
samt visstidsanställd personal under 2017–
2018







Utveckling och utbildning för att
stärka nyanländas lärande
IKT – pedagogiskt verktyg,
digitalisering, digitala hjälpmedel,
förstelärare med detta uppdrag samt
IKT-pedagoger
Utvecklat arbete med
diskrimineringsgrunderna i förskolan
och de lägre åldrarna.
Byggande av nya skolan i Älvdalen.
Arbete med budget i balans.

Älvdalens Kommun
Huvudman
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar
inom alla områden i nära samarbete med vår
Huvudman, dvs. kommunstyrelsen. I de
styrdokument som vi följer inom förskola,
grundskola och grundsärskola betonas hela
tiden Huvudmannens betydelse. Därför har
vi förbättrat det samarbetet inte minst efter
de inspektioner som Skolinspektionen gjort
på alla nivåer inom vår förvaltning.
Fokusområden
I den kvalitetsrapport som vi tagit fram för
vårt systematiska kvalitetsarbete (se bilaga)
har vi tillsammans med Huvudman och
personal tagit fram några fokusområden för
vår verksamhet att arbeta med under 2019.
Dessa fokusområden skiftar mellan
verksamheterna och är specifika för just vår
kommun. Varje år görs en djuplodande
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analys för att ta fram dessa fokusområden.
Ibland ligger samma fokusområde kvar
under längre tid och ibland byts
fokusområdena ut varje år.
2018/2019 är fokusområdena följande:
Förskola: Normer och värden, Utveckling
och lärande samt modern teknik.
Grundskola: Normer och värden,
Lärandematriser, IKT/modern teknik, Stöd
och anpassningar, systematik och utbildning
för personal.
Grundsärskola: Systematisk
dokumentation, öva elevers självständighet
och uthållighet, praktik i samhället (prao),
kommunikation med hjälp av modern
teknik, samarbete och undervisning i grupp
samt individanpassade uppgifter.
Fritidshem: Fortsatt arbete med att förbättra
och systematisera dokumentation inom
fritidshem, normer och värden 2 kap, 1§
läroplanen, pedagogiskt arbete med hjälp av
modern teknik.
Förstelärare
Under 2017 tillsatte vi 6 stycken förstelärare
med ansvar för att utveckla lärandematriser.
Detta arbete sker på alla nivåer och på alla
skolor. Förstelärarna träffas regelbundet.
Under 2018 tillsatte vi ytterligare 3
förstelärare med fokus på modern teknik och
digitalisering. Dessa 3 förstelärare arbetar
nära våra IKT-pedagoger. Satsningen på
förstelärare finansieras med hjälp av bidrag
från Skolverket.
Arbetslagsledare
Som ett stöd för ledningen och framförallt
rektorerna så gav vi arbetslagsledarna ett
tydligare uppdrag under 2017. Uppdraget
arbetades fram tillsammans med de fackliga
och skolledningen i kommunen.
SKA/SKUtA-projektet med högskolan
Dalarna
Tillsammans med högskolan Dalarna så har
Älvdalens kommun tagit ett helhetsgrepp på
utbildning inom organisationen.
Utbildningen skall ge en högre förståelse i
bland annat ledarskap och vilka processer
som påverkar. Den skall även ge en

förförståelse för våra nyanlända elever.
SKA/SKUtA-projektet avslutas våren 2019,
men vi räknar med att arbetet kommer att ge
avtryck på organisationen för lång tid
framöver.
Lärarlönelyftet
Inom organisationen så har lärare haft
möjlighet att söka lärarlönelyftet. Detta
lönetillägg är till för att ge de lärare som
uppfyller kraven som ställs för
lärarlönelyftet ett högre lönelyft under en
visstid. Regeringen har hittills beslutat att
satsningen har fått fortgå, men det är inte
fastställt under hur lång tid som Skolverket
kommer att ge bidrag för denna satsning.
Utvärdering av resultat och besök av
skolinspektionen
Vi utvärderar våra resultat kontinuerligt och
ser både styrkor och svagheter i vår
organisation.
Det övergripande målet för vår verksamhet
är att barn och ungdomar skall vara trygga
under sin tid i vår verksamhet samt kunna
skapa sig en bra grund för att kunna jobba
med att nå sina mål/kunskapsmål. Det är
även ett högt mål att vi som arbetsgivare
skall kunna behålla och rekrytera nya
medarbetare vid behov som vill hjälpa till att
höja nivån på vår verksamhet.
Under 2019 kommer vi att återigen kunna ta
del av resultat från LUPP-undersökningen,
vilket vi inte haft tillgång till sedan 2015.
Denna undersökning är framförallt
intressant att följa för högstadiernas del.
Vi fortsätter att arbeta systematiskt enligt
våra årshjul samt göra de uppföljningar som
krävs vid framförallt juni och januari.
Under våren 2019 kommer skolinspektionen
på besök och gör båden en regelbunden
tillsyn samt en kvalitetsgranskning av vår
verksamhet och då främst på vad som hänt
under hösten 2018. Denna tillsyn och
kvalitetsgranskning kommer sedan att
återrapporteras till oss under
sommaren/hösten 2019 där eventuella
brister och åtgärder kommer lyftas i
rapporten. Vad som är bra i verksamheten är
det som inte rapporteras.
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Våra rektorer och personal samt huvudman
har under vecka 10 fram till vecka 17 denna
tillsyn/kvalitetsgranskning i sin verksamhet.
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12 Samhällsutvecklingsförvaltning
12.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

2018

-45 666

-74 028

28 363

123 278

148 634

2017

-49 909

-60 092

10 183

133 446

148 204

2016

-92 934

-75 520

-17 414

171 948

160 821

År

12.2 Förvaltningens
ansvarsområde:
Samhällsutvecklingsförvaltningen har under
2018 bestått av förvaltningsledning samt
fem olika enheter- Integration, Arbete och
utveckling, Kultur och fritid,
Räddningstjänst samt Samhällsenhet

12.3 Viktiga händelser under
året:
Integrationsenheten
Integrationsenheten har under året ständigt
minskat i omfattning. Mottagandet av
kvotflyktingar - vuxna och familjer har dock
fortsatt varit förhållandevis stort och 51 st
nyanlända har blivit kommunmottagna
under 2018. Arbetet med asylsökande vuxna
har avtagit helt liksom arbetet med
ensamkommande barn och ungdomar.
Integrationsenheten och arbete och
utvecklingsenheten samordnades vid
årsskiftet 18/19 under en gemensam chef i
Lantvillan.
Arbete och utvecklingsenheten
Enheten har sökt och beviljats externt stöd
för flera projekt och insatser.
Under det första halvåret så har styrelsen för
det sociala företaget Glimten beslutat att
lägga ner sin verksamhet från och med
halvårsskiftet 2018.
Enheten flyttade vid årsskiftet 17/18 in i
Lantvillan som inrymmer all personal inom
enheten vilket har varit väldigt positivt.
Integrationsenheten och arbete och
utvecklingsenheten samordnades vid

Avvikelse
totalt

Årsbudget

-25 356

3 007

77 612

-14 758

-4 575

83 536

11 127

-6 287

79 014

årsskiftet 18/19 under en gemensam chef i
Lantvillan.
Kultur och fritidsenheten
Under året så har invigning skett av
Älvdalens nya bibliotek.
Kommunfullmäktige har antagit en
kulturplan för Älvdalens kommun. Idre
Simhall stängdes årsskiftet 2018/2019
baserat på kommunfullmäktiges beslut om
lokalförsörjningsstrategi för kommunen.
Samhällsenheten
Ett förslag till en ny översiktsplan för
Älvdalens kommun samt en VA-plan har
färdigställts för kommunfullmäktiges
antagande i mars 2019.
Älvdalens kommun fortsätter att stiga i
ranking i Svenskt Näringslivs årliga
undersökning om näringslivsklimatet i
kommunerna.
Flera nya detaljplaner inom Idre
Himmelfjällområdet har vunnit laga kraft
under året. Det lägger grunden för en fortsatt
expansion och utveckling av den norra
kommundelen. En ny stark finansiär i form
av Ola Serneke har visat ett starkt intresse
för att utveckla skid- och fritidsområdet i
Fjätervålen vilket är mycket positivt. Idre
Fjäll har lämnat in flera nya ansökningar om
planbesked.
458 bygglovsärenden har handlagts under
året.
Räddningstjänsten
Ett kommunalförbund för avseende
räddningstjänsten i Älvdalen, Mora, Orsa,
Vansbro och Leksand bildades vid årsskiftet
18/19. Under året har det varit mycket
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förberedelsearbete med förbundsbildningen.
Antalet larm under året har varit relativt
normalt, med toppar under
sommarmånaderna p.g.a. extremt torrt och
varmt väder.
Skogsbranden som ägde rum under
sommaren på Älvdalens skjutfält är den
största skogsbranden i modern tid som
Älvdalen varit drabbad av.
Räddningsinsatsen pågick under 3 veckor
med början 12/7 och avslut 3/8. Branden på
skjutfältet har också krävt stora efterinsatser
av mycket personal inom kommunen
framförallt med återsökning av medel från
MSB.
Ett stort problem under våren var
bemanning på Idre brandstation, där
förvaltningen på alla sätt och vis försökte att
rekrytera ny personal. Slutligen lyckades
kommunen att anställa totalt 14 personer
fram till årsskiftet 2018/2019 varav 10 st
blev grundutbildade under året.

12.4 Ekonomisk översikt
Resultatet för året blev efter ett mycket gott
lagarbete mellan förvaltningens fem enheter
ett plusresultat på 3 Mkr.
Samhällsutvecklingsförvaltningen
förvarnade kommunstyrelsen redan under
inledningen av 2018 om oro om ett mycket
stort ekonomiskt underskott för året i
storleksordningen - 5 mkr baserat på ett
befarat underskott inom integrationsenheten
samt en mycket snörik vinter med krav på
vinterväghållningsinsatser utöver vad ett
normalår kräver. Därefter kom sommaren
med den största skogsbranden i Älvdalens
historia och med en räddningsinsats som
varade i tre veckor och med mycket, mycket
stora kostnadsutlägg i storleksordningen
20 mkr för kommunen.

Banken, Baured och en bussväntsal i Idre.
Miljö- och klimatsamordnare har tagit
deltidspension under året och
förvaltningsövergripande handläggare har
under några månader gått in på tjänst som
handläggare inom räddningstjänst och kultur
och fritid vid föräldraledighet. Då Idre
bygdegårdsförening inte beviljades bidrag
från Länsstyrelsen till att utveckla sina
utomhusytor så har inte heller kommunens
delfinansiering på 100 tkr i projektet betalats
ut till föreningen.
Förvaltningsövergripande gör ett överskott
på 1,1 mkr.
Integrationsenheten
Integrationsenheten har gjort en succesiv
anpassning av sin verksamhet både vad
gäller lokaler och personal. Under 2018
avvecklades Rämgårdens HVB-hem och sex
personer (boendepedagoger) avslutade sina
anställningar. Integrationsenheten har
därmed under perioden 2016 till 2018 gått
från 50 till 5,7 tjänster och från 5 till 1
HVB-hem (Dalgatans HVB kvarstår).
Integrationsenheten beviljades därutöver
3,2 mkr i extraordinär kostnadsersättning för
hyra avseende Dalgatans HVB.
Lägre intäkter är förväntat härrör från
verksamheten runt ensamkommande
ungdomar. Fem ungdomar har inte varit
berättigade till ersättning från
Migrationsverket pga. reglerna med CSN
och skolgång, fyra ungdomar har beviljats
fortsatt vård trots beslutad utvisning från
Migrationsverket vilka inte heller varit
berättigade till ersättning från
Migrationsverket.
IFO har beslutat om dyra placeringarna på
annan ort/familjehem och de ungdomar som
beviljats fortsatt vård utan ersättning från
Migrationsverket.

Några skäl till att förvaltningen lyckades
vända ett förväntat underskott till ett
överskott är följande:

Integrationsenheten går med ett underskott
på - 3,5 mkr.

Förvaltningsövergripande

Arbete och utvecklingsenheten har sökt och
beviljats mycket externa medel och
därutöver även fått "bonusmedel" från staten
för att man lyckats väl i att få ut personer
långt ifrån arbetsmarknaden i

På den förvaltningsövergripande nivån har
tre lokaler avvecklats under året i enlighet
med kommunens lokalstrategi och det är

Arbete och utvecklingsenheten
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anställningsform. Därutöver har Glimten i
Idre lagt ner sin verksamhet i Idre vid
halvårsskiftet. Några medel för det andra
halvåret. har därmed ej betalas ut till
Glimten.
Arbete och utvecklingsenheten gör ett
överskott på +1,5 Mkr
Kultur- och fritidsenheten
Enheten har inte haft full personalstyrka på
Älvdalens bibliotek under våren och har inte
heller inte ersatt alla sjukskrivningar och
andra ledigheter i övriga verksamheter.
Enheten har i stort dragit i handbromsen för
att göra vad vi kan åt kommunens totala
årsresultat.
Kultur- och fritidsenheten gör överskott på
+ 750 tkr
Räddningstjänsten
Inom räddningstjänsten har ett mycket
omfattande arbete skett med att återsöka
kostnader för alla utlägg i samband med den
stora skogsbranden på Trängslets Skjutfält.
Återsöket har varit i storleksordningen
20 mkr och i princip allt som återsökts har
beviljats. Cirka hälften av det i
halvårsbokslutet befarade underskottet
kopplat till bl.a. utbildning av nyanställd
personal i Idre har kunnat återställas.

resultatet.
På grund av underbemanning inom miljöoch hälsoskydd så uppvisar den delen ett
underskott eftersom det inte gått att
genomföra tillsyn i planerad omfattning och
därmed inte heller gått att fakturera
tillsynsavgifter i nivå med budget.
F7 avslutas nu och genererar ett överskott på
ca 800 tkr.
Samhällsenheten går med ett överskott på
+ 3,5 mkr

12.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021
Räddningstjänsten
2019-01-01 startade Brandkåren Norra
Dalarna, vilket innebär att räddningstjänsten
i Älvdalen upphör i kommunal regi och
övergår till ett förbund tillsammans med
Leksand, Vansbro, Mora och Orsa.
Arbete och utvecklingsenheten och
Integrationsenheten
Enheten samordnas från 2019-01-01 under
en gemensam chef och kommer from 2019
att ingå i Vård och omsorgsförvaltningen.
Samhällsenheten och Kultur och
fritidsenheten

Räddningstjänsten går med ett underskott på
- 400 tkr.

Enheterna kommer from 2019 att ingå i
Service och utvecklingsförvaltningen

Samhällsenheten

Övrigt om förutsättningar för enheterna
under de kommande åren.

Under 2018 så har det varit ett mycket högt
tryck på detaljplaneläggning, exploatering
och bygglovgivning i norra kommundelen.
Tack vare att enheten under året haft fler
handläggarresurser så har enheten hunnit
med bra handläggningsmässigt vilket
genererat ett positivt ekonomiskt resultat
inom både plan, bygg och mark.
Den torra sommaren höll nere kostnaden för
barmarksunderhåll. Kostnaden för
bostadsanpassningsbidrag har varit lägre än
budgeterat.
Sjukskrivningar, föräldraledigheter där
vikarier inte tillsatts och en vakant
gatuingenjörstjänst under några månader
bidrar också till det positiva ekonomiska

Arbete och Integration
Integration
2019 har vi ett kommunavtal på att ta emot
10 personer vuxna/familjer och 1 promille
av de ensamkommande barnen som anvisas
dvs 1 eller två barn/år. Hur det blir i
verkligheten är omöjligt att säga för 2019–
2021, men självbosättningar kommer säkert
genomföras. Det råder en fortsatt osäker
framtid vad det gäller mottagandet av
nyanlända. Antalet människor på flykt ute i
världen ökar fortfarande, medan Sveriges
tillfälliga hårdare regler gäller vid gränserna
och i statusbedömningen av
Migrationsverket fortsätter. Ny budget och
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en regering med nya förutsättningar gör att
framtiden ser osäker ut. Integrationenheten i
Älvdalen har minskat stort under 2018 och
vid årsskiftet 2018/2019 slogs enheten
Arbete och Utveckling ihop med
Integrationsenheten och är numera en enhet
med en enhetschef. Arbetet med en tidig
gemensam kartläggning, alla inblandade
aktörer tillsammans, och målet
"självförsörjning" fortgår och kommer
utvecklas framöver. Vad som händer under
2019 återstår att se. Integration är fortsatt en
het fråga och kommer så vara de närmsta
åren.

Ett osäkert politiskt läge kan påverka
arbetsmarknadspolitiken negativt vilket kan
få konsekvenser för verksamhetens arbete.
Det vi vet oavsett regering är att frågan om
arbetslösheten alltid är aktuell och något
som prioriteras.

Stor brist på bostäder råder. Älvdalens
kommun måste ta emot anvisade nyanlända
och bostadssituationen måste lösas för de
här personerna.

Det föreligger inför 2019 behov av att göra
en revidering av kommunens taxa för planoch byggärenden, bl.a. såtillvida att
kommunen skall erhålla en reducerad
ersättning för handläggning av
bygglovsärenden om 10 veckors
handläggningstid efter komplett inkomna
handlingar överskrids.

Arbete
Arbetet de närmaste åren kommer till stor
del att handla om matchning och integrering
av arbetssökande ungdomar och nyanlända.
Det gynnsamma läget på arbetsmarknaden
är omvänt mot hur det var för några år
sedan. Då var det brist på jobb och stor
konkurrens om de jobb som fanns. Idag är
det brist på arbetskraft och många företag
har svårt att hitta rätt.
För enheten innebär det att matcha till de
företag som har stort behov, kartlägga de
arbetssökande, ordna praktikplatser, med
hjälp av Arbetsförmedlingen, hitta eventuell
arbetsmarknadsutbildning, hitta lösningar
för anställning med subvention och hjälpa
personer som vill studera att få tillgång till
studievägledning. Vi vet inte hur länge vi
har den arbetsmarknad som vi har nu, men
det som är viktigt är att få ut så många som
möjligt i arbete. Framförallt de som aldrig
har arbetat tidigare.
Prognosen för antalet ungdomar som kan
söka sommarjobb inom kommunen under de
två kommande 2020 är 173 st.
Verksamheten bygger i stor del på extern
finansiering från samverkanspartners
Arbetsförmedlingen och FINSAM. Det går
inte att idag se att det skulle bli några
förändringar av detta i närtid, när det gäller
bidragsnivåerna.

Projektfinansiering är nödvändigt för fortsatt
kvalitet i verksamheten, det är därför viktigt
att resurser läggs på att skriva ansökningar
samt låta personalen omvärldsbevaka bl.a.
genom att åka på konferenser och
studiebesök.
Samhällsenheten

Det finns en tillsynsskuld inom bygg som ej
hunnit hanteras utifrån rådande bemanning.
Tillsynsärendena är fördelade enligt följande
i kommunen: Älvdalen 14 ärenden, Särna 12
ärenden, Idre 4 ärenden.
I december 2018 genomförde
Livsmedelsverket och Länsstyrelsen en
revision avseende kommunens verksamhet
inom miljö, hälsoskydd och livsmedel där
kommunen bl.a. fick anmärkningar om sin
låga personalbemanning i relation till antalet
tillsynsobjekt vilket bl.a. gör att kommunen
inte hinner med att bedriva tillsyn i den
omfattning man borde. Behovsutredningar
har utarbetats och läggs fram för
kommunstyrelsens behandling och beslut i
februari 2019.
Ett förslag till VA-plan för Älvdalens
kommun har färdigställts och läggs nu fram
för kommunfullmäktiges beslut i mars 2019.
I den antagna VA-planen finns åtgärder som
bl.a. samhällsenheten under den kommande
planperioden skall arbeta vidare med.
Inventeringen av dagvattennätet fortsätter i
Älvdalens kommun. En delrapport av etapp
1 som sträcker sig från Permatsvägen och
söderut har färdigställts. Åtgärdsbehovet är
stort på hittills inventerade områden och
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drygt 70 % av dagvattenanläggningen är i
behov av åtgärder.
Samhällsutvecklingsutskottet har uppdragit
till förvaltningen att bl.a.: Fortsätta
kartläggningen och inarbeta åtgärder på
dagvattennätet i kommande års
investeringsbudgetar ur ett
koncernperspektiv. Då inventeringen är
färdigställd är det önskvärt att kommunen
avtalar med ÄVAB /NODAVA angående
dagvattenanläggningen.
Ett förslag till Översiktsplan för Älvdalens
kommun har färdigställts och läggs nu fram
för kommunfullmäktiges beslut i mars 2019.
Projektplaner för nästa steg i processen med
framtagande av fördjupade översiktsplaner
för Idre och Älvdalens tätorter har antagits.
De kommande fördjupade översiktsplanerna
skall grundas på ett förestående
centrumsutvecklingsarbete.
Samhällsenheten har under 2017 med
konsultstöd genomfört en inventering av
Älvdalens kommuns vägnät och dess
underhållsbehov. Detta har utmynnat i att
samtliga vägar har blivit uppmätta och
besiktade, samt att beläggningsplan,
underhållsbehov, prioriteringslistor,
kapitalvärde och restlevnadstider
framkommit på samtliga vägsträckor. Planen
visar även hur vägkapitalets utveckling i tid
förändras vid olika budgetalternativ.
Samhällsutvecklingsutskottet har föreslagit
kommunstyrelsen att under 2019 och 2020
avsätta 4,2 mkr/år och därefter 3 mkr/år i
investeringsbudget för gator och vägar.
Kommunstyrelsen har glädjande nog beaktat
investeringsbehovet i investeringsbudget
2019 och 2020.
Kommunens nuvarande bredbandstrategi
behöver revideras beaktat nya nationella mål
inom bredbandsområdet. För utbyggnad av
fibernät utanför tätort kan ekonomiskt stöd
sökas från jordbruksverkets
landsbygdsprogram och ERUF 4.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om
en prioriteringsordning för arbete med de
planer som planbesked beviljats för AK KS
2016/00871–2. Ett stort antal planärenden
har tillkommit och planuppdrag tillkommer
fortare än planer hinner arbetas igenom och

antas. Ett antal vilande planärenden
förväntas nu åter aktiveras efter att
kommunfullmäktige har antagit den nya
översiktsplanen för Älvdalens kommun.
Prioriteringsordningen för planarbetet
behöver därför uppdateras under
inledningen av 2019.
Kultur- och fritidsenheten
En minskad budget innebär svårigheter att
kunna erbjuda samma kultur- och
fritidsutbud i hela kommunen. Vi ligger nu
på gränsen när det gäller bl.a. förbrukning
och behöver en ramökning för att klara av
att bibehålla våra verksamheter på samma
nivå som idag. Det finns inte längre
utrymme för besparingar inom befintliga
verksamheter utan beslut om vilka
verksamheter som kommunen fortsatt ska
erbjuda måste tas.
I Älvdalen finns ett rikt föreningsliv som
lägger ner mycket tid och kraft för att
anordna aktiviteter och verksamhet för alla
invånare i kommunen. Kommunen kräver
mer och mer arbete av föreningslivet
samtidigt som "eldsjälarna" minskar, och vi
måste därför se över och utveckla vårt sätt
att stötta föreningslivet. Exempel på detta är
ekonomiskt stöd om föreningarna inte längre
ska hyra sin lokal/anläggning av kommunen.
Detta påverkar också andra delar vilket gör
att det finns ett behov av en översyn av
kommunens riktlinjer för föreningsstöd.
Samma sak gäller inom kulturområdet där,
inte bara ideella utan även professionella,
aktörer bedriver verksamhet. Vissa av dessa
entreprenörer lever enbart på denna
verksamhet och de är ofta driftiga och har
många planer för framtiden. Här måste
kommunen ha bättre framförhållning och
kunna ge raka besked, för att inte stoppa upp
eller motarbeta dessa verksamheter.
Kommunen använder sig idag av externa
aktörer inom tex museiverksamhet, vilket i
sig är bra eftersom dessa oftast genererar
mer verksamhet än kommunen själva kan.
Men ska kommunen fortsätta med det måste
man också bestämma vilken roll man vill ta
i arbetet med att tillvarata och föra
Älvdalens kulturhistoria vidare samt även
hur kommunen ska jobba med ytterligare
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allmän och barn- och ungdomskultur framåt.
Ett verktyg att använda är den kulturplan
som nu tagits fram för åren 2019 - 2022.
Vi ser också en brist i resurser för att kunna
bedriva biblioteks- och
barnkulturverksamhet i samma utsträckning
som tidigare. När det gäller
biblioteksverksamheten så ser vi att vi ligger
lågt i utlån och besök jämfört med resten av
landet. En anledning till det kan vara att vi
haft samma medieanslag i väldigt många år
vilket gjort att media beståndet inte är
uppdaterat i den utsträckning som vore
önskvärt. Det gör det också svårt att
tillgodose bibliotekslagens krav på
allsidighet och kvalitet samt de prioriterade
gruppernas behov av medier. Ett sätt att
åtgärda det kan vara att öka medieanslaget i
etapper under en tre års period. Vi har redan
försökt påverka detta på andra sätt, bl.a.
genom samarbetet Ovansiljans bibliotek,
som sker tillsammans med Mora och Orsa
kommun. Vi är också med i ett
länsövergripande projekt, där man ser över
möjligheten att samverka i hela länet när det
gäller biblioteksverksamhet. Andra sätt kan
vara att införa meröppet, vilket vi planerar
att genomföra under år 2019. Här kommer
också revidering av biblioteksplanen, vilket
vi tyvärr fått skjuta framåt på grund av bland
annat flytt till nya bibliotekslokaler, att bli
ett viktigt verktyg för att ta ut riktningen och

hitta en nivå.
När det gäller barnkulturen så bottnar det i
samma problem. Vi kan med dagens
resurser inte erbjuda samma utbud för våra
barn och unga. För att lyfta dessa frågor
valde vi att i samband med framtagandet av
kommunens kulturplan även revidera och
inrymma den tidigare barn- och
ungdomskulturplanen i samma
plandokument. Det finns också ett problem
med personella resurser, i speciellt norra
delen av kommunen, som inte bara påverkar
barn- och ungdomskulturen utan även andra
verksamheter inom enheten. Då kommunen
inte har någon anställd "vaktmästare" är vi
beroende av att kunna köpa tjänster från
annat håll. Det är ofta svårt att hitta när det
behövs och kan därför bli ett väldigt
tidskrävande projekt för den som drabbas
samtidigt som det skapar en osäkerhet i
genomförandet.
Tjänsten som folkhälsostrateg är sen något
år tillbaka minskad till en halvtid. Försök att
anpassa arbetsuppgifterna så att tiden räcker
till har gjorts, men det gör att många frågor
"ramlar mellan stolarna" och att kommunen
saknar någon som samordnar vissa frågor
och ser till helheten. Här behöver ett
ställningstagande göras om vilka frågor
kommunen ska hantera och arbeta med och
det rör även andra enheter än kultur- och
fritidsenheten.
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13 Intern serviceförvaltning
13.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

2018

-14 406

-15 111

705

50 592

50 451

141

846

36 185

2017

-13 393

-14 356

963

47 531

46 394

1 137

2 099

34 138

2016

-12 218

-14 688

2 470

46 221

45 900

321

2 790

34 003

År

13.2 Förvaltningens
ansvarsområde:
Intern Serviceförvaltnings uppgift är att
ansvara för intern service till kommunens
samtliga förvaltningar. Förvaltningen
arbetar även ut mot medborgarna genom
Kontaktcenter.
I Intern Serviceförvaltningen finns
Administration, Personalenheten,
Ekonomienheten, Kostenheten, Förråd,
Norra Dalarnas Löneservice samt
Bemanningsenheten.
Administration består av Kontaktcentret,
sekreterare och arkivarie/registrator.
Kontaktcenter 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.
Kommunsekreterare, sekreterare och
registrator arbetar med den centrala
ärendeberedningen till utskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
juridisk rådgivning, kommunarkiv,
diarieföring, genomförande av allmänna val
mm.
Personalenheten utarbetar processer för att
attrahera, behålla, utveckla och engagera
duktiga medarbetare. Som stödfunktion
fungerar Personalenheten som interna
konsulter. Enheten ska vara ledning och
chefer behjälpliga inom områden som
rekrytering, kompetensutveckling,
arbetsmiljö, omorganisation med mera.

Kommunens förråd tillhör personalenheten.
Förrådet hanterar kommunens interna
hyrbilar, utkörning av mat till äldreboende,
skolor och förskolor samt beställer
kontorsmaterial åt hela kommunen.
Ekonomienheten ger service i ekonomiska
frågor till förvaltningar, politiker och till
allmänheten. De viktigaste arbetsuppgifterna
är upprättande av budget, löpande
bokföring, in- och utbetalningar,
kassafunktion, fakturering,
budgetuppföljning, utvärdering, bokslut,
likviditet och in- och utlåning.
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. Totalt hanterar Norra
Dalarnas Löneservice löneutbetalningar för
13 arbetsgivare.
Enheten är en resultatenhet som finansierar
verksamheten genom sålda tjänster i form av
producerade lönespecifikationer per
kommun och genom månadsavgifter från de
kommunala bolagen.
Uppdraget är att ge service och stöd till
chefer inom det löneadministrativa området.
Enheten går under Servicenämnden men
tillhör Intern Serviceförvaltning.
Bemanningsenheten har startats upp under
2018. Enhetens uppdrag är att bemanna
kommunens verksamheter med vikarier.
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13.3 Viktiga händelser under
året:
Intern Serviceförvaltning har tagit fram sju
mål att arbeta mot. Målen är digitalisering,
god service, samverkan,
kompetensförsörjning, miljö- och
klimatanpassad utveckling, frisknärvaro och
lagkrav.
Digitalisering - Upphandlingen av nytt
telefonavtal påbörjades under 2016
tillsammans med övriga Dalakommuner och
gick för Älvdalens del i mål i november
2018 då vi bytte leverantör från Telia till
Telenor. Övergången gick förhållandevis
smidig.
De interna hyrbilarna fick under 2018
digitala körjournaler installerade.
Sekreterarna och registrator har tillsammans
med övriga Dalakommuner arbetat med
projekten E-arkiv, än återstår dock mycket
att göra.
Projekt för införande av inköpssystem
startade under hösten. Projektet beräknas
fortgå under 2019 med ett införande av nytt
system i slutet av kommande år.
Ekonomienheten har arbetat med införande
av automatkontering och automatattest för
vissa typer av avtalsfakturor.
Norra Dalarnas Löneservice påbörjade ett
arbete med att implementerat
kundfrågesystemet Artvise.
God service - Sekreterare tillsammans med
Kontaktcenter har under våren, sommaren
och hösten arbetat med genomförande av
riksdags-, landstings- och kommunval.
Enligt den servicemätning Profitel
genomförde hösten 2018 så besvaras 98%
av breven inom en arbetsdag vilket gav
Älvdalen en 1: a plats i Dalarnas län och en
16:e plats bland samtliga (ca 190)
kommuner.
När det gäller "Gott bemötande" vid kontakt
med kommunen fick Älvdalen 92 av 100
poäng (2017 var siffran 80 poäng) vilket gav
Älvdalen en 1: a plats i Dalarna och en 16:e
plats bland samtliga (ca 190) kommuner.
Samverkan - En medarbetarenkät

genomfördes under året. Resultatet av
enkäten arbetar varje enhet med på sina
arbetsplatsträffar för att förbättra sin
arbetsmiljö och behålla det som är bra.
Tillsammans med de lokala fackförbunden
arbetades ett nytt samverkansavtal fram,
med ett större fokus på delaktighet bland
medarbetarna.
Löneservice fick en ny kund under 2018,
bolaget Morastrand.
Bemanningsenheten startade upp i
september 2018. Delar av enheten är flyttad
från Vård- och omsorgsförvaltningen till
Intern serviceförvaltning. Ett projekt har
inletts tillsammans med omsorgen på
Tallbacken för att se över scheman och
behovet av vikarier. Enheten har även
initierat en pilotförskola, Tallkotten, för att
se om man kan ta över vikarieanskaffningen
för förskolorna.
Kompetensförsörjning - Ett arbete med att
uppdatera kompetensförsörjningsstrategin
påbörjades under året. Arbetet sker i
samverkan med Mora och Orsa kommun.
I ett samarbete med Dalarnas kommuner har
ett avtal skrivits för ledarskapsutbildningar i
samverkan med högskolan Dalarna.
Miljö- och klimatanpassad utveckling
- Kostenheten har under 2018 infört en
gemensam matsedel för alla kök i
kommunen. Ett projekt om matsvinn har
pågått under året, projektet har genomförts
tillsammans med andra Dalakommuner.
Livsmedelsverkets kom med uppdaterade
råd om ”Bra måltider i skolan”. Råden lyfter
fram hur skolmåltiden kan göra skillnad för
lärandet, hälsan och miljön – om den
används på ett medvetet sätt i både skolkök
och undervisning. En ny rekommendation
på mer grönt och mindre kött i
skolrestaurangen. Mindre socker i fritids och
skolkafeterior.
Livsmedelsverket kom i april 2018 även ut
med skriften "Bra måltider i
äldreomsorgen", om vikten av bra mat och
trevliga måltider inom äldreomsorgen.
Kommunen har bytt ut ett antal gamla
hyrbilar mot nyare energisnålare bilar.
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Frisknärvaro - Personalenheten
upphandlade företagshälsovård, med fokus
på förebyggande arbete i kommunen. I
programmet Stratsys byggdes en modul upp
för arbetsmiljöarbetet som ska underlätta
uppföljning för chefer samt skapa en tydlig
struktur för arbetet.
Lagkrav - I maj 2018 införde Sverige en ny
dataskyddsförordning, GDPR, detta
medförde ett stort arbete för kommunen och
för enheten. Förordningen innebär att
hanteringen av personliga data blivit mycket
striktare och konsekvenserna av att bryta
mot lagstiftningen betydligt kostsammare.

13.4 Ekonomisk översikt
Intern serviceförvaltning visar ett överskott
på 827 000 kronor varav intäkter + 705 000
kronor och kostnader + 122 000 kronor.
Uppdelat per enhet ser det ut enligt följande:
Administration + 738 000 kronor.
Avvikelsen beror till stor del på överskott
avseende personalkostnader och
telefonkostnader. Kostnaden för lokalhyror
var större än budgeterat.
Norra Dalarnas Löneservice + 77 000
kronor. Överskottet består av ökade intäkter
med anledning av ny kund, Morastrand AB,
som inte fanns i budget, fler
lönespecifikationer än beräknat och
tilläggstjänster enligt tjänstekatalogen.
Personalkostnaderna har blivit större än
budgeterat under året. Det beror på frånvarooch vikariekostnader och att ny kompetens
anställts. Dessa kostnader täcks av
överskottet på intäktssidan.
Kostenheten - 594 000 kronor. Kostnaden
för förbrukningsvaror och livsmedel visar ett
stort minus, närmare en miljon kronor. Det
är många orsaker till detta tex. för dyr
matsedel, stort matsvinn, ökade ekologiska
och närproducerade matinköp, ökat behov
av specialkost, ökade kostnader för
livsmedel pga. sommarens torka och nya
livsmedelsavtalet. Underskottet hämtas
delvis hem genom överskott på
personalkostnader.

Personalenheten + 384 000 kronor. Beslut
togs att personalenheten inte skulle
genomföra Relation Älvdalen 2018, därmed
fick enheten ett överskott i budget. Utöver
detta har man ökat intäkterna under året,
främst beroende på uthyrningen av bilar.
Ekonomienheten + 407 000 kronor.
Avvikelsen beror på att tjänsteförsäljningen
till Fastighetsbolaget blivit något högre än
beräknat. Delvis lägre personalkostnader
bidrar då vissa kostnader förts över till
Räddningstjänsten i samband med arbete
kring branden i Trängslet med återsökningar
mm. Avvikelsen beror också på lägre
konsultkostnader då projekt kring
systemdokumentation skjutits fram.
Bemanningsenheten - 185 000 kronor.
Underskottet beror på att tilldelningen av
budget för 2018 var ofullständig då
verksamheten kom igång först i november
2018. Utredning har pågått om hur
budgetramen ska se ut för enheten.
Ett aktivt spararbete har även gjorts av alla
enheter inom förvaltningen för att hålla
utgifterna på minsta möjliga nivå för Intern
serviceförvaltning.

Se text ovan.

13.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021
Intern Serviceförvaltning har tagit fram sju
mål att arbeta mot de kommande fem åren.
Målen är digitalisering, god service,
samverkan, kompetensförsörjning, miljö och
klimatanpassad utveckling, frisknärvaro och
lagkrav.
Digitalisering Ökad digitalisering innebär
att nya färdigheter och kunskaper
efterfrågas. Förvaltningen ska arbeta för att
följa med utvecklingen inom detta område.
Detta kan innebära utveckling av E-tjänster,
införande av E-arkiv och ett effektivt
nyttjande av våra verksamhetsprogram.
Lönerapporteringen ska vara helt
digitaliserad 2020. Vi kommer att se över
möjligheten att automatisera arbetsuppgifter
inom områden där det är möjligt. Ett
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exempel kan vara automatiska svar på
vanliga frågor i Kontaktcenter och
Löneservice support. Tekniklyft för
löneprogrammet kommer att genomföras
vilket innebär att IT-stödet blir webbaserat
och modulerna bättre integrerade. Ett arbete
för att minska kontanthanteringen genom ett
införande av Swish kommer att ske.
Förvaltningen kommer även att följa
utvecklingen vad gäller robotiseringen, vad
kan vi lära oss av den och vad kan vi dra
nytta av?
God service Idag kan vi lätt ta reda på
information. Hur kan vi möta våra
medborgare, medarbetare och kunder på
bästa sätt, frågan kompliceras av att alla har
olika uppfattning om vad "god service" är.
Tydlig kommunikation och stöd till
medborgare, medarbetare och kunder
kommer att prioriteras.
Samverkan Behovet av samverkan med
andra ökar. Kan vi hitta nya sätt att
samverka med våra grannkommuner på?
Kan vi hitta samarbeten inom kommunen
mellan förvaltningar? Kommande år är den
frågan aktuell. Ett exempel vi arbetar för
idag är Koncerngemensam ekonomienhet.
Kompetensförsörjning Vi ser stora
rekryteringsbehov inom välfärdssektorn
samtidigt som ett generationsskifte sker på
arbetsmarknaden. Personalenheten kommer
att fokusera på förändringsledning och
utbildningar som stärker våra chefer i sitt
ledarskap och hjälper dem i det strategiska
arbetet med bland annat

kompetensförsörjning.
Miljö o klimatanpassad utveckling Det
ligger ett stort fokus på miljö och klimat
runt om i världen både i stort och smått.
Förvaltningen ser över vad som kan göras
inom de egna verksamheterna. Vi byter ut
våra gamla hyrbilar mot ny. En dialog förs
kring elbilar och hur vi kan få in dem i
verksamheten framöver. Ett samarbete för
att minska matsvinnet har inletts med övriga
Dalakommunerna. Vi väljer
lokalproducerad, ekologisk och
fairtrademärkta produkter inom kostenheten
där så är möjligt med tanke på avtal och
budget. Vi ser över hur vi kan minska på
vårt användande av resurser.
Frisknärvaro Vi behöver öka frisknärvaron
bland våra anställda. Kommunen behöver
skjuta perspektivet från sjukfrånvaro till
frisknärvaro. Sjukdom/arbetsoförmåga/hälsa
är inte enbart att vara närvarande på
arbetsplatsen. Att vara frisk och dessutom
att må bra är att orka mer såväl i som
utanför arbetet. Vi kommer att titta på
arbetsmiljö, arbetsuppgifter och möjligheten
att påverka. Vi kommer att utbilda där så
behövs. Det ska skapas dialog och möjlighet
att pröva olika lösningar inom förvaltningen.
Lagkrav Dataskyddsförordningen som
trädde i kraft maj 2018 påverkar arbetet nu
och kommande år. Förvaltningen kommer
att arbeta med kartläggning och
rutinbeskrivningar över hur hantering och
utlämning av personuppgifter ska ske enligt
kraven i GDPR.
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14 Servicenämnden
14.1 Inledning
Budget
intäkter

Utfall
intäkter

Avvikelse
intäkter

Budget
kostnad

Utfall
kostnad

Avvikelse
kostnad

Avvikelse
totalt

Årsbudget

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

2016

-6 175

-6 276

101

7 765

7 789

-24

77

1 589

År

14.2 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 bolagens moder och
systerbolag hanteras. From 2019 sköter
Norra Dalarnas Löneservice även
Kommunalförbundet 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 löneoch 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.

14.3 Viktiga händelser under
perioden:
Intern Serviceförvaltning där Norra
Dalarnas Löneservice är en del, har tagit
fram sju mål att arbeta mot de kommande

fem åren. Målen är digitalisering, god
service, samverkan, kompetensförsörjning,
miljö- och klimatanpassad utveckling,
frisknärvaro och lagkrav. Löneservice
arbetar främst med digitalisering, god
service, samverkan och lagkrav.
Digitalisering
Utbildning har genomförts i rapport- och
statistikprogrammet Beslutsstöd.
Utbildningen riktade sig till chefer och viss
administrativ personal i våra kommuner,
som numera har möjlighet att själv ta fram
personalstatistik för sin verksamhet.
Införandet av kund- och ärendesystemet i
Löneservice support har tagit fart under
hösten. Det kommer att ge en effektivare
ärendehantering.
En upphandling av Lönekartläggnings- och
arbetsvärderingssystem har gjorts
tillsammans med personalkontoren. Avtal
har tecknades i november. I och med att
systemet ska hämta uppgifter ur
lönesystemet ser Löneservice ett värde i att
våra kunder har samma system.
God service
En kvalitets- och utvecklingssamordnare
anställdes i augusti. I och med att arbetet på
Löneservice blir mer komplex och antalet
kunder blir fler, ökar behovet av kontroller
och samordning.
I oktober skickade en kundundersökning ut
till alla chefer. Svarsfrekvensen var 70 %
och det får anses som bra. Åtgärder och
resultatet av kundundersökningen har
redovisats för medarbetare på Löneservice,
Verksamhetsråd, Presidiet och till alla som
deltagit i undersökningen.
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Samverkan
Implementeringen av Morastrand AB har
pågått januari-april. Första lönekörningen
för Morastrands löner var i april.
Arbetet med implementeringen av
kommunalförbundet Brandkåren Norra
Dalarnas påbörjades i oktober. Ett stort
arbete har gjorts med att bygga upp ett helt
nytt företag i systemen. Den första lönen
betalades ut i januari 2019.
I september har arbetet pågått med
utbetalningar och ombokföring av löner till
följd av skogsbrandens i Trängslet.
Utbetalningarna låg till grund för
återsökning av medel från MSB och
Länsstyrelsen.
Lagkrav
GDPR:s införande och förberedelser inför
det har pågått under våren 2018. Processer
kring hur vi hanterar personuppgifter har
setts över, säkrats och dokumenterats.
Riskbedömningar har gjorts och arbetet
pågår fortfarande. Det finns fortfarande
inget säkert sätt att dela sekretessbelagd
eller känslig information digitalt inom
organisationen.
Arbetet med att informera och ändra rutiner
till följd av lagändringen
Arbetsgivardeklaration på Individnivå har
pågått hela hösten. Alla kontrolluppgifter
ska from 190101 lämnas på personnivå och
varje månad. Arbetet fortsätter under början
av 2019. Den första AGI:n har lämnats in
via fil i början av februari.
Årsskiftet 2018/2019 har enheten haft
ovanligt hög arbetsbelastning. Det till följd
av flera omorganisationer och lagändringar.
Exempel är implementering av
kommunalförbundet Brandkåren Norra
Dalarna, Mora kommuns omorganisation,
Älvdalens nya Bemanningsenheten och även
Orsa har haft en mindre omorganisation. I
systemen måste förändringarna och
styrningar ändras ofta på personnivå. Många
andra system och funktioner är
sammankopplat med lönesystemet och
påverkas också av förändringarna.

14.4 Ekonomisk översikt
Årets resultat
Norra Dalarnas Löneservice ekonomiska
utfall är per sista december 2018 ett
överskott på 253 100 kronor.
Överskottet består av ökade intäkter med
anledning av ny kund, Morastrand AB, som
inte fanns i budget, fler lönespecifikationer
än beräknat och tilläggstjänster enligt
tjänstekatalogen.
Personalkostnaderna har blivit större än
budgeterat under året. Det beror på frånvarooch vikariekostnader och att ny kompetens
anställts. Dessa kostnader täcks av
överskottet på intäktssidan.
Överskottet fördelas enligt antal
producerade lönespecifikationer per
kommun. Återbetalning till kommunerna
sker i samband med januaris fakturering av
driftbidragen.

14.5 Verksamheten kommande
åren 2019–2021
De sex målen som förvaltningen ska arbeta
mot de kommande fem åren är
digitalisering, god service, samverkan,
kompetensförsörjning, miljö- och
klimatanpassad utveckling och lagkrav.
Digitalisering
2019 kommer tekniklyftet av HR-systemet
stå i fokus. Stora förbättringar i HRsystemet och schema/bemanningssystemet
finns i planen. Systemen kommer att
integreras, bli mer användarvänliga och helt
webbaserade. Gemensam inloggningsportal
istället för att hantera inloggning via olika
ikoner finns i planen. Målet är ett
användarvänligt och flexibelt system för
chefer att arbeta i och för medarbetare att
självrapportera i.
Förhoppningen är att digital rapportering för
förtroendevalda kommer att bli verklighet
2019/ 2020.
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Målet att lönerapporteringen ska vara helt
digital 2020 är 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.
God service
Effektivisering av ärendehanteringen i
supporten genom införande och utveckling
av ärendehanteringssystemet.
Löneservice intranät bör utvecklas mot att
vara ett stöd för självhjälp. Information
måste bli enklare att hitta och förstå.
Lagkrav
Arbetsgivardeklaration på individnivå, ny
lag 190101. Följen av förändringen innebär
att nya rutiner måste tas fram vid
inrapportering av kontrolluppgifter och vid
hantering av löneskulder. På sikt kommer
följden bli att myndigheter kan hämta
inkomstuppgifter via Skatteverket. Idag
hämtar man dessa uppgifter hos
arbetsgivaren.
Upphandling av ny pensionsförvaltare
påbörjas våren 2019. Nytt avtal ska vara
klart till oktober.
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft
maj 2018 påverkar arbetet nu och
kommande år. Förvaltningen kommer att
arbeta med kartläggning och
rutinbeskrivningar över hur hantering och

utlämning av personuppgifter ska ske enligt
kraven i GDPR.
Miljö och klimatanpassad utveckling
Digitalisering av anställningsprocessen
kommer att bli säkrare och effektivare och
minskar post- och pappershantering.
Löneservice vill arbeta med nya former för
utbildning t.ex. instruktionsfilmer och
webbutbildningar.
Samverkan Nya kommunallagen ger nya
möjligheter till samverkan mellan
kommuner. Något som kan vara aktuellt
inom enhetens verksamhetsområde.
Kompetensförsörjning
Fördjupningsutbildning i
Beslutstödsprogrammet där chefer kan få
tillgång till personalstatistik och underlag
för att bl.a. kunna mäta och följa upp
kompetensförsörjningen.
Kompetenssäkring genom certifiering blir
allt vanligare inom löneområdet. Att få
erbjuda möjligheten till certifiering för
Norra Dalarnas Löneservice medarbetare är
något att sträva efter. Det blir en
kvalitetsstämpel för verksamheten och
viktigt för att i framtiden kunna vara med
och konkurrera om nya kunder.
Framtidens lönearbete kommer att bestå av
kontroller, systemunderhåll, service och
support. Vi tittar på processer som kan
automatiseras. Vi ser möjligheter att införa
Artificiell intelligens då ett flertal av våra
processer är regelstyrda och återkommande.
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15 Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar

Kommunledningskontoret

Fast och lösegendom avsedd att stadigvarande
innehas.

Personalkontor, lönekontor, servicekontor och
näringslivskontor.

Anläggningskapital

Kortfristiga skulder

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör
skillnaden mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder.

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten. Löptid understigande ett
år.

Avskrivning

Likviditet/likvida medel

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Likviditet visar förmågan att infria betalningsförpliktelser, det vill säga vilken
betalningsberedskap som finns. Likvida medel
är pengar på

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 inomkommunen.

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
redovisnings-lagen.
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.

Internränta

Skatteunderlag

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjats inom en viss verksamhet.

Summan av de beskattningsbara inkomsterna i
kommunen.

Investeringsbudgeten
Budgeten omfattar utgifter och inkomster för
årets investeringar.
Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivningar.

Skatteutjämning
System för utjämning av de ekonomiska
förutsättningarna mellankommunerna.
Soliditet
Andelen eget kapital i förhållande till de totala
tillgångarna, det vill säga graden av
egenfinansierade tillgångar. Visar kommunens

finansiella styrka.
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16 Revisionsberättelser
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