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1 Inledning
Kommunplan 2021-2023 behandlas i kommunstyrelsen den 26 maj och fastställs i
kommunfullmäktige den 15 juni. Kommunplanen revideras i kommunfullmäktige den 9
november, då fastställs också skattesatsen för 2021. Detta i enlighet med årshjul för planeringoch uppföljning.

2 Planeringsförutsättningar
2.1 Omvärlden
Covid-19
Covid-19 skapar en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen globalt, nationellt och
även lokalt. Osäkerheten gällande skatteintäkterna är därför större än vanligt.
Även arbetsmarknaden påverkas kraftigt och speciellt besöksnäringen är extra utsatt, vilket
påverkar Älvdalens kommun i stor utsträckning.
Svagare skattetillväxt men fortsatt stor ökning av kostnaderna
Under tidigare år har bedömningen baserats på SKR:s (tidigare SKL) ekonomirapport från
oktober föregående år och sedan vid behov reviderats utifrån majrapporten från innevarande år.
Dessa uppgifter från oktober 2019 är i nuläget inte längre relevanta gällande tillväxten. I
samband med regeringens vårändringsbudget anger regeringen att prognosen är mycket osäker
men att BNP bedöms minska med 4 % 2020.
Arbetslösheten väntas också stiga till mellan 9–13 % från 7 % innan Covid-19.
Bilden nedan visar förändringen av personer i olika åldersgrupper mellan 2018-2028 enligt
SKR:s ekonomirapport oktober 2019. +80:are är generellt den grupp som är dyrast för
kommuner (och regioner), för kommunerna är också gruppen 1-19 en hög kostnad. Gruppen 80+
kommer att öka med nästan 50 % de kommande 8 åren. Detta kommer att kräva
effektiviseringar, digitala lösningar, ambitionsförändringar, skattehöjningar, mm.
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2.2 Älvdalens Kommun
Befolkning Älvdalens Kommun
År 2016 bröts den negativa trend i befolkningsutvecklingen som präglat Älvdalens Kommun de
senaste årtiondena. Men 2019 minskade befolkningen till 7031 invånare per 31 december.
Befolkningsprognosen framtagen av SCB 2018 visar på en fortsatt negativ
befolkningsutveckling.

Arbetslösheten
Antal invånare 18–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd dividerat med
antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad respektive år. Arbetslösheten riskerar att
öka väsentligt som följd av Covid-19, prognosen från regeringen är en arbetslöshet mellan 9–13
%
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Demografiska behov
SKL redovisade i juni 2019 de demografiska behoven i kommunen fram till år 2024 för perioden
utifrån SCB:s befolkningsprognos. Detta leder till förändrade volymkrav och behov av
anpassning av verksamheter.

Kostnadsstruktur
Räkenskapssammandrag görs av samtliga kommuner årligen. Genom detta skapas jämförelser
mellan kommunerna för att visa på vad respektive verksamhet kostar samt hur denna kostnad
förhåller sig till standardkostnaden för varje enskild kommun. Standardkostnaden beaktar
kommunens förutsättningar utifrån demografi, socioekonomi, befolkningstäthet, mm. Om
avvikelsen är större än 0 kostar verksamheten mer än den borde göra strukturellt. Dock är
ambitionsnivån och därtill kommande kostnadsnivå en fråga för respektive kommun, så en
dyrare kostnad behöver inte i sig vara fel.
Som tabellen nedan visar så är framförallt äldreomsorgen i Älvdalen dyr. Delvis även
grundskolan som blir dyrare 2019- som följd av en ny skola.
From 2020 gäller ett nytt kostnadsutjämningssystem som kommer att påverka kommunernas
standardkostnad och därmed nettokostnadsavvikelse.
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse
(mkr)

2016

2017

2018

2019

Fritidshem, inkl. öppen
fritidsverksamhet

0

-1

-1

kommer i höst

Förskola, inkl. öppen förskola

1

2

1

kommer i höst

Grundskola F-9

10

11

6

kommer i höst

Gymnasieskola

1

2

4

kommer i höst

Individ- och familjeomsorg

-3

-1

-2

kommer i höst

Äldreomsorg

-3

4

16

kommer i höst

totalt

6

18

23

kommer i höst

3 Ekonomi
3.1 God ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens föreslår följande riktlinjer för 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
regionen. 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.
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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

3.2 Finansiella mål
Kommunstyrelsen föreslår riktlinjer för god ekonomisk hushållning där följande finansiella mål
fastställs.
Finansiellt mål, Koncernen
•

Under planeringsperioden 2021–2023 ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till lägst 2 %

Finansiellt mål, Kommunen
•
•

Under planeringsperioden 2021–2023 ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till lägst 2 %
Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna medel.

Det finansiella målet ”kommunkoncernens låneskuld ska succesivt minska med 1 200 kr per
invånare och år” föreslås tas bort. De kvarvarande tre finansiella målen nås i föreslagen budget.

3.3 Finansiering
Skatter och bidrag
SKR:s skatteprognos från 29 april 2020 är grunden för beräkningarna gjorda för 2021-2023.
Prognosen skall snarare ses som ett scenario baserad på hur den ekonomiska återhämtningen
tidigare varit efter kriser. Osäkerheten är därför ovanligt stor kring hur skatteutvecklingen blir.
En komplettering till SKR:s prognos har gjorts för befolkning där kommunens befolkning per 1
november beräknas uppgå till 2020: 7 029, 2021: 7008 respektive 2022: 6993 stycken.
Skatteunderlaget 2021 utgår ifrån befolkningen 2020, osv.
De tillskott kommunerna fått under 2020 sjunker i viss mån därefter. De 5 mdkr respektive
2,5 mdkr som kommunerna och regionerna fick försvinner i nuläget helt. De 10 mdkr
kommunerna fick i samband med Covid-19 utbrottet minskar till 8,75 mdkr.
En översyn av den kommunala fastighetsavgiften görs var tredje år. Till 2020 ökar intäkten med
8,9 mkr, motsvarande 38 %, vilket är mest i riket. Bakgrunden är bland annat fler fastigheter som
beskattas samt att en stor del av fastighetsägarna inte nått taket för avgiften.
Finansiella intäkter
Posten avser intäkter för borgensavgift, f.n. 0,3% för nyttjad borgen.
Finansiella kostnader
Posten avser kostnader för nyttjande av checkkrediten samt finansiell kostnad för pensioner.
Pensionskostnader
Posten avser utbetalning från ansvarsförbindelsen, d.v.s. intjänade pensioner före 1998. Denna
kostnad utgår ifrån Skandikon prognos från mars 2020.
Avskrivningar
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Avser kommunens avskrivningskostnader. Ökningen beror framförallt på utbyggnaden av
stadsnätet. Budgeten fördelas sedan till respektive förvaltningen utifrån faktiska kostnader.
Ramar 2021-2023

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

466 388

471 738

480 700

490 214

22 574

31 934

31 934

31 934

2 273

2 150

2 150

2 150

Finansiella kostnader

-1 073

-1 275

-1 524

-1 735

Pensionskostnader mm

-7 056

-7 898

-7 969

-7 951

Avskrivningar

-13 451

-14 451

-14 451

-14 951

Summa

469 655

482 198

490 840

499 661

Skatter, generella bidrag samt
utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter

3.4 Driftbudget
Kommunstyrelsens (KS) verksamheter justeras för:
•
•
•
•
•
•
•

7,0 mkr per år 2021–2023 för löneökningar
1,5 mkr per år 2021–2023 för hyreshöjningar från fastighets- och lokalbolagen.
2,5 mkr för 2021-2023 för placeringskostnader
1,0 mkr för 2021-2023 för ekonomiskt bistånd
1,0 mkr för 2021-2023 för särskolan
2,0 mkr för 2021–2023 som reserv för KS för oförutsedda kostnader eller minskade
skatteintäkter.
-2,7 mkr för 2021–2023 då kostnaden för Dalgatan 130 upphör

Verksamhetsramar
Kommunfullmäktiges verksamheter
Kommunstyrelsens verksamheter
Finansförvaltningen
+ Överskott-Underskott

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

-2 778

-2 778

-2 778

-2 778

-457 098

-469 365

-477 865

-486 365

469 655

482 198

490 840

499 661

9 779

10 055

10 197

10 518

3.5 Investeringsram
Investeringsramen kan beräknas till årets resultat plus avskrivningar, men för att kunna minska
på kommunkoncernens skulder krävs att investeringsnivåerna är lägre än så.
Utifrån tidigare års höga investeringsnivåer föreslås att investeringsramen sätts till årets
investeringar. Detta också utifrån att avskrivningskostnaderna ökar med cirka 3 mkr mellan 2018
och 2021, det möjliggör teoretiskt en högre investeringsram. Men innebär samtidigt att
avskrivningskostnaderna tar i anspråk en större andel av skatteintäkterna och att motsvarande
belopp behöver sparas in på annat.
Tillförda medel

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

9 779

10 055

10 197

10 518

Avskrivningar

13 451

14 451

14 451

14 951

Summa tillförda medel

23 230

24 506

24 648

25 469

-16 400

-14 451

-14 451

-14 951

-480

-500

-3 500

0

6 350

9 555

6 697

10 518

Resultat

Investeringsram
Exploateringsram
Överskott=amortering,
underskott=ökad skuldsättning
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3.6 Avstämning mot balanskrav
Regler om balanskravet enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) innebär att
resultatet ska återställas inom tre år. Vid underskott skall kommunfullmäktige anta en
åtgärdsplan för hur återställande ska ske. Utfallet 2017 var -5,5 mkr, dvs ett underskott som skall
återställas inom tre år, vilket skedde 2018-2019. 2019 avsatte kommunen också 7,4 mkr i
resultatutjämningsreserven, det kan användas för att undvika ett negativt balanskravsresultat.

Mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga relationsvinster
Avgår: medel till resultatutjämningsreserven

Utfall
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

12,2

9,8

4,9

10,1

10,3

10,4

0

0

0

0

0

0

9,8

4,9

10,1

10,3

10,4

-7,4

Årets balanskravsresultat

4,8

4 Kommunstyrelsens verksamheter
Ramar 2021–2023

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunstyrelsen

67 565

73 832

80 832

87 832

Kommundirektören

12 454

13 954

15 454

16 954

Vård- och omsorgsförvaltningen

171 350

174 850

174 850

174 850

Barn- och utbildningsförvaltningen

129 257

130 257

130 257

130 257

76 472

76 472

76 472

76 472

457 098

469 365

477 865

486 365

Service- och utvecklingsförvaltningen
Summa

4.1 Kommunstyrelsen
Politiken
I budgeten ingår möteskostnader (arvoden, reseersättning och förlorad arbetsinkomst) för
ledamöter och ersättare i KS, AU, Vård och omsorgsutskottet, Barn och utbildningsutskottet, och
samverkansrådet.
Bidrag och sponsring
KS ansvarar för budgeten och beslut avseende partistöd, bidrag till vissa föreningar, ex
nationaldagsfirande. Även sponsoravtal med föreningar och företag ingår i KS ansvarsområde
Samverkan
I budgeten ingår kostnader för olika samverkan som kommunen har. Några exempel är SKR,
Region Dalarna samt Vasaloppet. Hyreskostnader I budgeten ingår kostnader för lokaler och
fastigheter som KS ansvar för. Ridhuset och idrottsplatsen i Älvdalen är exempel på sådana
kostnader. I budgeten ingår kostnader för kommunal samverkan, som det gemensamma
räddningstjänstförbundet Brandkåren Norra Dalarna, samt Gymnasiesamverkan Mora Orsa
Älvdalen.
KS ofördelat
I budgeten ingår löneökningar för åren 2021–2023 för samtliga kommunens förvaltningar.
Pengarna överförs till verksamheterna efter genomförd löneförhandling. From. 2021 ingår också
en reserv med 2,0 mkr för minskade intäkter eller oförutsedda kostnadsökningar
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4.2 Kommundirektören
Kommundirektörens ansvar omfattar övergripande kommunledning inom områdena ledning och
styrning, kommunikation, minoritetsförvaltning och beredskap/säkerhet, ekonomi, personal samt
kommunövergripande projekt. Ansvaret består av tre enheter. Operativa enheten 5,2 tjänster,
Personalenheten 2,5 tjänst och Ekonomienheten 5 tjänst. Alla dessa enheter stödjer samtliga
verksamheter och politiska organ i kommunen.
Den ökade kostnaden avser hyreshöjningar, denna budget fördelas sedan ut till respektive
förvaltning.

4.3 Vård- och omsorgsförvaltningen
I förvaltningen ingår följande verksamheter: Särskilt boende, korttidsboende, trygghetsboende,
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, öppen trivselverksamhet, hälso- och sjukvård,
rehabilitering, hemsjukvård, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbete
och integration samt gemensam myndighetsnämnd; Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Förvaltningen föreslås få ett tillskott på 2,5 mkr för placeringskostnader. Budgeten har under
perioden 2018–2020 uppgått till 4,75 mkr, till 2019 ökade kostnaderna för framförallt HVBplaceringar väsentligt och bedömningen är att stora delar av kostnaderna ligger kvar även 2021.
Ett tillskott för ekonomiskt bistånd på 1,0 mkr föreslås också. Budgeten uppgår till 3,15 mkr
sedan 2019. Det var utifrån utfallet för 2017. Nuvarande kostnadsnivå är cirka 4,0 mkr, så även
med föreslagen höjning krävs insatser för att i nuvarande omvärldsläge undvika
kostnadsökningar.
Risken finns också för ökade behov och därmed kostnader för ekonomiskt bistånd med
anledning av konjunkturutvecklingen och även för den lokala arbetsmarknaden där
besöksnäringen är en viktig del.

4.4 Barn- och utbildningsförvaltningen
I förvaltningen ingår följande verksamheter: förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
elevhälsa
Förvaltningen föreslås få ett tillskott på 1,0 mkr för fler elever inom särskolan. Verksamheten är
svårplanerad och kostnaden per elev är hög. Bedömningen är att motsvarande besparing i nuläget
inte är möjlig inom andra verksamheter för att täcka upp denna kostnadsökning.

4.5 Service- och utvecklingsförvaltningen
Kostenheten, Norra Dalarnas Löneservice, Administration och Bemanningsenheten,
Samhällsenheten och Kultur- och fritidsenheten.
Några ramjusteringar föreslås inte för förvaltningen.
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5 Verksamhetsplan med åtaganden
5.1 Den välkomnande kommunen
Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

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.

Medborgare ska vara nöjda med kommunens service och
verksamheter(Nöjd-Medborgare-Index, skala 1100)(Utfall 2017: index 50)

minst 60

Antal e-tjänster som tillhandahålls av kommunen jämfört
med året före

ökar

Medborgare ska vara nöjda med bemötande från
kommunens personal (Skala 1-10) (Utfall 2017: betyg
6,8)

minst 7,5

Mål 2022

Mål 2023
minst 60

ökar

ökar
minst 7,5

5.2 Den varma kommunen
Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023

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.

Medborgare ska känna sig trygga i kommunens (NöjdRegion-Index, skala 1-100) (Utfall 2017: index 71)

minst 80

minst 80

Medborgarna ska känna sig nöjda med inflytandet i
kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, skala 1-100) (Utfall
2017: index 33)

minst 50

minst 50

Antal medborgardialoger/år.

minst 1st

minst 1st

minst 1 st

I samband att barnkonventionen blir svensk lag ska den
säkerställas på alla nivåer inom kommunens
verksamheter och ett barnrättsbaserat synsätt ska
genomsyra alla verksamheter. Artikel 2, 3, 6 och 12.

5.3 Den gröna kommunen
Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

Mål 2022

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.

Andel hybrid- och elbilar i drift i koncernen (%). Utfall
2018: 3%

minst 10%

minst 10%

minst 10 %

Antal laddningspunkter totalt för el för koncernens
bilbestånd (st). Utfall 2018: 8 st

minst 12st

minst 14 st

minst 14 st

Antal laddningspunkter totalt för el för allmänheten.
Utfall 2018: 6 st.

minst 8 st

minst 10 st

minst 10 st

Andel kravmärkta, ekologiskt/fairtrade och eller
lokalproducerade livsmedel i koncernens verksamheter
(%) Utfall 2018: 32%

minst 35%

minst 35%

minst 35 %

Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter (%
av kvadratmeter). Utfall 2018: minst 80%

minst 85%

minst 90%

minst 90 %

Andel grön el i koncernen. Utfall 2018: 45%

minst 70%

minst 75%

minst 75 %

Antal nya kvadratmeter solceller per år i koncernen.
Utfall 2018: 147 kvm

minst 100

minst 100

minst 100
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5.4 Den växande kommunen
Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

Älvdalens kommun ska vara en
attraktiv besöks-, företags- och
bostadskommun. Vi bidrar till
att fler jobb skapas och att fler
vill besöka, bo och leva i
Älvdalens kommun. Vi ska
skapa förutsättningar för goda
kommunikationer, för såväl
resande, gods som 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.

Medborgare ska se kommunen som en bra plats att bo
och leva på (Nöjd-Region-Index, skala 1-100) (Utfall
2017: index 58)

minst 70

Mål 2022

Mål 2023
minst 70

Antal nya lägenheter i kommunen. Utfall 2018: 16 nya
lägenheter.
Detaljplanelagd byggbar mark för industrier och bostäder

ja

ja

ja

Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit/sec
hastighet. (% av hushåll).Utfall 2018: 85,3% (hushåll)

minst 91%

minst 92%

minst 93 %

Ett bra näringslivsklimat enligt Svenskt Näringsliv
(Betygsskala 1-6)

minst 4

minst 4,2

minst 4,2

Fördjupad översiktsplan Älvdalen påbörjas

ja

Fördjupad översiktsplan Särna påbörjas

ja

5.5 Effektiv förvaltning
Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023

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.

Kostnad för av kommunens subventionerade lokaler skall
minska jämfört med 2018.

minst 30 %

minst 30 %

Koncernen har ekonomiskt överskott 2 % av skatter och
bidrag

minst 2%

minst 2%

minst 2%

Ökat antal resfria möten. Utfall 2018: ökning 10%

minst 20%

minst 25%

minst 25 %

Strategiska mål

Åtagande

Mål 2021

Mål 2022

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.

Minskning av sjukfrånvaron jämfört med 2019 (5,7%)

minst 1,0 %

minst 1,0 %

minst 30 %

5.6 Personal

Kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2021–2023

Mål 2023
minst 1,0 %
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