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Nuläge
Arvidsjaurs kommun står för en del utmaningar. Även om det ibland kan låta som om allt är nattsvart så finns
det en hel del positiva saker att nämna, bygga vidare på och utveckla. 1 en liten kommun som vår så finns det
trygghet och närhet. Trots alla utmaningar så har vi en god ekonomi om än rörelsekapitalet inte är så stort och
räcker till alla våra visioner och ideér. Vi har lokala företag som är goda partners i att sätta Arvidsjaur på den
internationella som nationella kartan och kommunikationsvägarna är ofta korta och snabba. Vi har
utvecklingspotential i hela kommunen och gott om mark både för nya innevånare och nya bostäder. Våra nya
kommuninnevånare känner sig välkomna och vi är duktiga på integration. Inte så duktiga att vi inte kan bli
bättre, men människor som kommer hit känner sig välkomna.

Efter ett par år av negativ befolkningsutveckling så visade fjolårets siffror på att vi blivir fler — vinden har vänt.
Det föds lite mer barn, men framför allt så är det våra nyaniända som gör att vi blivit fler i Arvidsjaur. Vi har en
enorm potenital 1 flygplatsen. Två timmar tiil Arlanda och sen hela världen. Vi har direktflyg på stora städer i
Europa vintertid vilket lägger grund för våra vinteraktiviteter och den utvecklingspotential som finns i
eventturismen.
Det finns en del moln på framtidshorisonten också. De behöver mötas och det behövs en plan både på lång och
kort sikt för att möta de utmaningar som kommer. Vi har den demografiska utmaningen i allt för få som arbetar
Illetkande till de som behöver nyttja det offentligas välfärdstjänster. Vi har klimatförändringar som på sikt

Ora att vår vinterturism går om intet. Varma och blöta vintrar med sen is är inte optimalt för en

g terturism/vintertestort som Arvidsjaur. Det finns en negativ syn på utbildning generellt sett i Arvidsjaur
elket hämmar vår kompetensutveckling och därmed utvecklingspotential och sen statens eventuella pålagor. En

fredan tydlig och här. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga slår på kommunen och staten har inte lagt

o n kompensation till kommunsverige som täcker de ökade kostnaderna. För Arvidsjaurs del fattas det drygt

•ljoner kr.

Vi har en stor utmaning i att konkurrera om kompetent och kunnig personal i alla yrkeskategorier framöver

111111kom vi har stora pensionsavgångar. I

en global värld slåss vi inte enbart med våra grannkommuner om

kompetens och människor, Vi konkurrerar på en internationeil marknad.

Den rl

som vi också ser som en styrka i en mindre kommun kan också vara en svaghet. Brist på tillit mellan

befolkni7g och förtroendevalda och tjänstemän kan ställa till det. Informella kommunikations- och beslutsvägar
kan undergräva den demokratiska processen.
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Vad händer om Lavergruva och ellekrågtest blir verklighet? Har vi förberedelse för den inflyttning
kommer att ske? Hur ser det ut med framförhållning för mark och varten samt bostadsförsörjningsplanen? Här
finns en massa ogjqg arbetT.

För att kunna möta framtiden och se utvecklingspotentialen i vår kommun behövs en plan. En politisk vision
som pekar ut både målet och vägen. Det upplever vi saknas idag. Var finns majoritetens visioner vi hörde om
valrörelsen? Hur speglas dem i det dokument som kommer att styra all kommunens verksamhet under både ett
bch flera år framöver? Centerpartiet gick till val på att Arvidsjaur behöver förändring.

står fast vi det. Det är

också därför vi väljer att lägga vårt eget budgetförslag. Vi vill peka ut en väg som verkligen kan nå de mål
fullmäktige sätter genom en öppnare och mer inkluderande politik. Vi ser att alla goda krafter måste med för
att vi ska klara morgondagens utmaningar. Det är dags att öppna dörrarna till kommunhuset och släppa in
ideerna, entreprenörerna och det nya tänkandet som faktiskt klara av att existera "utanför boxen".

I Centerpartiets budgetförslag får alla goda krafter vara med och möta utmaningarna
Vi lovar inte väljarna mest. Vi säger som det är. Ska vi ha en kommun som hänger ihop där alla ska få chansen
tt leva och utvecklas, Ska fler jobb skapas de närmaste åren, då måste tillväxten underifrån gå före
:entralplanerna ovanifrån. Det handlar om att sätta Arvidsjaur på den internationella kartan, Att inte sti ra sig
blind på dystra befolkningssiffror och demgrafiska kurvor. Att se möjligheterna istället för hindren. Det
handlar om att gräva där man står för att utveckla utifrån det som finns och ta vara på möjligheterna.
Då måste riktiga jobb gå före konstgjorda åtgärder. Då måste vi fortsätta att satsa på jobbskaparna, de små
företagen. Vi måste våga säga att man faktiskt behöver få några kronor över om man satsar all sin tid, hela
sitt hjärta och allt sitt sparkapital för att få igång ett nytt växande företag. Vi måste våga säga att om inte
entreprenörer får göra plussresultat så kommer vi alla att bli stora förlorare. Och om inte företagen finns så
skapas heller inga jobb. Kommunens placering i Svenskt Näringlivsranking visar att vi har mycket att göra

Dr

att bli en bättre kommun att driva och utveckla företag i. För det behövs det ett värderingsskifte.
Vi behöver varenda företagare i kommunen. Kommunens tillväxtpotential finns i de små- och medelstora
företagens möjlighet att anställa minst en till. För det krävs der att Arvidsjaurs kommun blir en verklig
utvecklingspartner och att kommunen ser HELA Arvidsjaurs potential och tillväxtkraft. Vi i Centerpartiet ser
omlandet som en resurs vi kan nyttja bättre.
Arvidsjaurs kommun ska genom samsyn och samverkan med alla aktörer i samhället utveckla en långsiktig
hållbar tillväxt som genererar välstånd och trygghet till medborgarna med en ekonomi i balans. Det är en
utmaning som kräver alla goda krafter i vår kommun. Vi har inte råd eller rid att stänga människor som vill
vara med och bidra ute. För när fler jobbar växer ekonomin. Der är så våra barn och ungdomar får en bra skola,
sjukvården finns när den behövs och omsorgen om våra äldre fungerar och är av god kvaket.
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Det är därför vår politik för hela Arvidsjaur kommer att handla mer om sänkra kostnader för den enskilde än
om bidrag. Mer om bredband och möjligheten till flexibilitet och att jobba hemifrån än om statliga
ersättningsjobb, mer om en breddad arbetsmarknad än om sysselsättningsåtgärder. Mer om kvaliten i
välfärden än om vem som driver äldreboenden, skolor, dagis och vårdcentralen.
Det handlar om att människor ska få en reell möjlighet att välja själva. Att vi måste ge hela Arvidsjaur kraft
att växa och om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Det är en närodlad politik.
Centerpartiet har tidigare år varit kritisk till den budgetprocess som varit, men den nya processen som införts
är en utveckiing mot det bättre. En eloge till vår förvaltning som hållit i arbetet så föredömligt!
ommunens politiska majoritet formar sin budget över tid tilsammans med förvaltingens tjänstemän. I den
rocessen uppkommer också direktiv om hur förvaltningen ska tolka och uppnå målen. Vi har fått följa med
et arbetet och delvis varit aktiva i den processen. Det är vi glada för. Däremot håller vi inte med majoriteten
m allt. Eftersom vi i Centerpartiet har en annan filosofi och ideologi i grunden tolkar vi ord och handling på
tt annat sätt än vad majoriteten gör. Vi ser andra saker — andra möjligheter. Därför lämnar vi ett eget
udgetförslag med våra direktiv, vår väg till målet. Vi ser hellre en flexiblare organisation där vi bygger
tabilitet och service genom fler små enheter hellre än en stor. Vi ser att fler kan vara med och bidra till vårt
älfärdsarbete och vi bjuder gärna in fler i arbetet oavsett om der är företag, ekonomiska föreningar eller
ooperativ. Vi ser tillväxtpotentialen både i samhället och utanför i våra byar och vill att landsbygden också
ka kunna ta likvärdig del av de tjänster som kommunen ska leverera. Vi ser också kommunen som en viktig
amlande samverkanspart i det utvecklingsarbete som måste pågå hela tiden för art flytta fram Arvidsjaurs

positioner internationellt som nationellt.

Värderingsskifte — Vi förvaltar skattebetalarnas pengar
Arvidsjaurborna betalar skatt till vårt gemensamma och ska kunna förvänta sig viss service tillbaka. Oavest
var du bor i kommunen ska du kunna nyttja kommunens service — det är en grundläggande rättighet. Därför
behövs ett värderingsskifte i kommunen. Vi har medborgarnas pengar till låns och de ska tillbaka till dem i
form av välfärdstjänster i möjligaste mån. Det är inte kommunens pengar att fritt göra vad man vill med.
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Centerpartiets förslag på direktiv:
•

Människor ska uppleva Arvidsjaur som en attraktiv ort att bo, leva och verka i. Satsa på
platsmarknadsföring och bygg upp varumärket Arvidsjaur. Utveckla Marknadsföringen av Arvidsjaur utanför
kommunens och landets gränser.

•

Landsbygdssäkra alla beslut och bygg ut bredband och fungerande telefoni i hela kommunen. En resurs viks
till landsbygdsutveckling och projektstöd till föreningar och företag som behöver hjälp och rådgivning
inom ramen för Leader och landsbygdsprogram. Bygdemedlen skall finnas för åtgärder och insatser för heIa
kommunen och dess innevånare oavsett ålder, kön, urprung, nationalitet eller sexuell läggning.

•

Ett stöd till studieförbunden införs.

•

Använd våra lokala råvaror genom att satsa på matturism. Inför en kostpolicy som tar ansvar för miljön och
djurskyddslagstiftningen. Skapa möjligheter för utveckling av mindre och medelstora företag som förädlar
och producerar livsmedel så att de kan växa och bidra till ökad självförsörjningsgrad och Behåll en
decentraliserad måltidsservice och organisation

•

Möt klimatförändringarnas hot genom att utveckla Arvidsjaur för åretruntturism

•

Skapa goda förutsättningar för jobbskaparna genom t ex. Att skapa arenor för gränsöverskridande
utveckling. Gör det enklare att bygga och utveckla i hela kommunen och inför en företagslots och en dörr
in för företag som har behov av kommunens tjänster och öka kunskapen om offentlig upphandling och
samarbetet med det lokala näringslivet.

•
•

Skapa en arena för meningsfull fritid i nya, om möjligt, gemensamma lokaler under mandatperioden
Satsa på ett ledarskapslyft inom kommunen för en effektivare organisation och ta ett ordentligt tag om
den rekryteringsutmaning vi står inför — i alla förvaltningar och bolag i framtiden.
Införa gemensamma arbetsgrupper där kommunens politiker och tjänstemän samt företag har kontinuerliga
träffar i syfte att få fler företag och fler arbetstillfällen.

•

Förstärka fokus på jobbintroduktion för integrationen av nyanlända, med stöd till de nätverk i
civilsamhället som kan förmedla mer kunskap om jobbmöjligheter

•

Bearbeta och påverka landstinget för att öppna upp stela landstingssystem. Säkerstäil läkartillgången TOr
rvåra kommuninnevånare och gäster genom att införa möjligheren till ett "Skärgårdsdoktor"-koncept

•

Aktivt arbeta tillsa mmans med landstinget för att hitta en lösning på läkar- och sjuksköterskebristen
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Kommunfullmäktiges mål 2016 19
-
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Finansiella mål
God ekonomisk hushållning — finansiella mål
Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutats
att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin för en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål
och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms
inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också
för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot
kommuninvånarna tydligt.
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att väga
ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot verksamhetens behov på lång sikt.
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och bidra till
att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.
Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en
rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning.

Sammanfattning
-

Ekonomin ska ge handlingsfrihet

-

Ekonomin ska inte belasta kommande generationer

-

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i balans
När möjligheten ges och de finansiella målen är uppfyllda skall kommunen, utan

att

tumma på kvalitet

och rättsäkerhet, sänka skatten motsvarande den skattehöjning kommunen införde 2014.
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Finansiella mål

Finansiella mål 2016-2019

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara i % av skatteintäkterna.
Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets
ökning.

Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta
satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten.
Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att inte
förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:
-

Skapa utrymme för oförutsedda kostnader

-

Vidmakthålla anläggningstillgångar

-

Klara pensionsåtaganden

l beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det
möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där
efterfrågan och behov ökar.
Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte
enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget.

Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan

2019.

Eget kapital skall senst

2019

vara minst lika

stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner.

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av
pensionsutbetalningar.
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs, det egna
kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.
Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även
balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.
Med ökande investeringsvolymer ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär
också ökade kostnader för avskrivningar.
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— Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske
med externa medel.

En investering kan ha en livslängd på uppemot loo år. Därför måste man vid investeringstillfället inte
bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för
kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp
kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens
bolag.
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör undvikas
så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts tidigare
driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i tiden.

För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda
investeringsbudgetar.

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte
försämras.

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel
brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas.

get egenvärde i att
är möjlig. Däremot ska avsättning

göras i kommunens budget så att underhållet på kommunens anläggningar och fastigheter på sikt
uppgår till genomsnittet i riket.
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Befolkningsutveckling SCB
Antal
Personer
6 500
6 450
6 400
6 350
6 300
6 250
6 200
6 150
6 100
2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033
År
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Löner och priser

Prisindex kommunal
verksamhet
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Personalkostnad

2,8

2,7

2,6

3

3,2

3,5

Övrig förbrukning

1,6

1,1

1,5

2,2

2,4

2,7

2,40%

2,20%

2,20%

2,80%

3,00%

3,20%

Prisindex kommunal
verksamhet
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Övriga utgångspunkter
Komponentavskrivningar
Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll. Från
och med

2015

skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt del

utrangeras därvid.
Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla budget
för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig investeringsplan för
ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar.
Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.
En långsiktig, io ig, underhållsplan för kommunens fastigheter, gator, vatten- och avlopp san
avfallshantering skall tas fram med prioriteringar. Planen skall årligen revideras och fastställas.

Internhyra

i
L: m nderna

.
änas enligt o-1-5—års
ny modell. Internhyran sätts till 75 kr/kvm för att värna verksamheten i de mjuka
tk
2
och inte skapa mindre verksamhetsutrymme i skol- och socialnämnd. Senast från 2018 skall en n

dell för internhyressättning finnas där avskrivningskostnader och räntekostnader belastar verksamheten.

Skatteuttag
Budget beräknas utan skattehöjning. Vid varje budgetår skall utredning ske huruvida skatten kan sänkas utan
att

tummkakvalitet osb rättssäkerhet, och på sikt återtsällas till

Centerpartiet i Arvidsjaur
Stationsgatan 20 A
933 32 Arvidsjaur

2012

års nivå.
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Kommunstyrlesen
Verksamhetsidé
Kommunstyrelsen arbetar utifrån fullmäktiges vision

Inom arbetsmarknads- och integrationsområdet
kan vi se att de personer som skrivs in i
verksamheterna har allt större behov av
kvalificerade insatser. Nya avtal med

om att Arvidsjaur växer för en hållbar framtid med

Migrationsverket genererar större intäkter under år

ett önskat läge om att vara En attraktiv

med bidrag.

tillväxtkommun. Arbetet utgår från värdegrunden
om Glädje, Respekt och Professionalitet.

Kultur- och fritidsfrågorna inklusive landsbygdsutveckling en mer framträdande roll under

Kommunstyrelsens förvaltning svarar för
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi,
personal, IT, information och administration samt
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik och
samhällsbyggnad, kultur och fritid, arbetsmarknad
och integration samt näringsliv och turism.
Verksamhetsiä:
Med ansvarsfullt användande av skattemedlen ska
god service och stöd ges till kommuninnevånarna,

kommande planperiod. Betydelsen av kultur och
fritid som tillväxtskapande åtgärder ökar.
,Landsbygden är vår resurs vi kan anvämda tfll
kommunens tillväxt. Med nya landsbygds-

p rogrammet i farstun finns stora möjiigheter art
Den stora utmaningen liager i att stödja
landsbygdens utvecklare på bästa sätt så att vi får
en långsiktigt hållbar utveckling som växer
kinderifrån. Därför tillsätter kommunen en resurs
!

näringslivet och till vår egen kommunorganisation.

'motsvarande halvtid för att vara ett stöd till de
som viil driva utvecklingsprojekt inom ramen för

Utvecklingstendenser 2016-2018

Leader och landsbygdsprogrammet.

Såväl omvärlden som det egna kravet på effektivitet
gör att vi måste öka takten när det gäller arbetet

Samiskt infytande, medbestämmande/samråd

med att digitalisera olika arbetsprocesser. Det gäller

och möjlighet till kulturell och språklig

bland annat ärendehantering och införande av e-

indentitetsutveckling får en ökad betydelse

tjänster. En ökad digitalisering kan kosta extra

under kommande planperiod.

inledningsvis, men leder på sikt till större säkerhet i
verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. Vi kan

Sannolikt kommer samverkan inom koncernen att

också se att flera av stödprocesserna är

öka under planperioden liksom samverkan med

underbemannade och balanserar på en skör tråd när

andra kommuner. Vi för idag diskussioner med

det gäller att hinna med och orka bedriva sitt arbete

flera enskilda kommuner och kommungrupper om

på ett önskat sätt.

samverkan inom olika områden.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets
sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden.
Medel från projekt inom EU:s strukturfonder
bedöms dock kunna ta en stor del av den
kostnadsökning som kommer att uppstå. Det hårda
trycket på näringslivsverksamheten medför också
ökade krav på kommunens samhällsbyggnadsarbete
bland annat i form av snabb hantering av
planprocesser och tillstånd

Verksamhetsförändringar 2016
Verksamhetsförstärkningar behöver ske inom
personal- och IT-enheterna, fritidsområdet samt
ledningsfunktionen.
framtidens rekryteringsutmaningar behöver tas för
att säkerställa gott ledarskap och kompetent
personal i framtide2
Arbetet med digitalisering av arbetsprocesser
kommer att ta extra resurser i anspråk under 2016.
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Komm unstyrelsen

Driftbudget, tkr

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

69 425

71 9 25

-5 509

-5 881

63 916!

66 0 44*

69 251*

70 395

70 588

7 2 1 44

6 479

4 544

20 1 6

2017

Kommunstyrelsen skattefinansierad

1.4 035

9 3851

Kommunstyrelsen avgiftsfinansierad

6 548

2 550

Budget 2015
1 budgeten ingår:
-

Löneökningar

-

Prishöjningar

Verksamhetsförändringar
Summa budgetäskande

Ram enligt längtidsplan - Kf 2014-11-24
Kommunstyrelsen
Differens

Investeringsbudget, tkr

74 425

-

5 174

2

893

"+ 250 000 kr tillförs för stöd till Folkbildning

W75o 000 kr till Landsbygdsutveckling och idrott och fritid. (Anst heltid i syfte att stödja med ansökningar till
Landsbygdsutvecklingsprogrammet, ek bidrag till byastugor motsv.)
P-C4`-F 2 milj avdelas i investingsbudgeten årligen för bredbands utbyggnad.
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Kommunstyrelsens nämndsmål
Perspektiv

Medborgare/Kund

KF-mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde

Utveckla medborgar-/kunddialog

Nämndsmål

Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s
medborgarundersökning

Bedömning
Bedömningsintervaller

Röd

Grön

Gul

Under snitt i

Snitt i riket

Över snitt i riket

riket
Jämförelsevärde

SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör referensvärde för
kommande år.

Perspektiv

Utveckling/fillväxt

KF-mål

Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde

Underlätta för näringsliv och företagare

Nämndsmål

Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år
2019

i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än

wo

Bedömning
Bedömningsintervaller

Röd
Ranking plats
eller högre

Gul
251

Grön

Ranking plats

Ranking plats

201-250 plats

200

eller lägre

Jämförelsevärde

Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års undersökning.

Perspektiv

Ekonomi

KF-mål

God ekonomisk hushållning

Fokusområde

Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Nämndsmål

Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter
som ger positiv ekonomisk effekt

Bedömning

Röd

Grön

Gt41

Bedömningsintervaller

0-100 tkr

Jämförelsevärde

Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Nämndsmål

101-249 tkr

200

tkr <

Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska
genomsnittlig totalindex vara högre än riket

Bedömning
Bedömningsintervaller

Röd
Under snitt i

Gul
Snitt i riket

Grön
Översnitt i riket

riket
Jämförelsevärde

Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns. Hösten
2015

genomförs en undersökning som kommer att utgöra

referensvärde inför 2016 års mätning.
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Socialnämnden
Låt oss klargöra att Centerpartiet inte pläderar för vinster i välfärden. Välfärdstjänster ska finansieras
offentligt, men kan utföras av såväl privata som offentliga företag. På så vis får vi ökad kvalite och valfriher
välfärden Vi värnar kvaliten och valfriheten. Däremot vet vi att de anställda på de privata vårdföretagen har
större inflytande och är mer nöjda än de som har kommun eller landsting som arbetsgivare. Nio av tio företag
i vårdsektorn har färre än

20

anställda. Åtta av tio välfärdsföretag drivs av kvinnor. Vi tror inte att "de stora

drakarna" är intresserade av att etablera sig i Arvidsjaur. Däremot tror vi att det finns de som jobbar i
Dmsorgsyrken som gärna vill urvecklas och en del i det kan vara att starta eget i den sektor man känner till.
Alla goda krafter behövs i omsorgen av våra unga och äldre för att vi ska klara morgondagens utmaningar. Det
måste finnas en reell valmöjlighet både för de som har behov av kommunens tjänster, men också för de som
väljer ett traditionellt kvinnodominerat omsorgsyrke. Människors rätt att välja den person eller företag som
ska hjälpa gamia mamma i säng på kvälien är för oss en självklarhet. Likväl tycker vi att undersköterskan ska
ha rätt att välja en annan arbetsgivare än det offentliga om hen vili der.
Vi ser stora utmaningar framför oss både för barn- och unga och äldre. En del unga behöver få ordentliga stöd
till att komma in i ett produktivt arbersliv så att de inre fastna i utanförskap, brott, droger och
bidragsberoende. Alla är vi olika. En del läser vidare på universitet och högskola och tar sig vidare i livet,
andra är skoltrötta och hoppar av redan efter nian. Dagens samhäne kräver nästan att du gått gymnasiurr för
att komma på fråga för en anställning och de okvalificerade jobben har blivit allt färre. En likriktad
arbetsmarknad stänger många undomar ute. Antalet okvalificerade jobb får inte minska, utan måste tväriom
5ka för att fler ska få in foten på vår arbetsmarknad för att sedan kunna arbeta sig vidare mot nya höjder
De äldre måste känna sig trygga och inte vara oroliga för att möta ålderns höst oavsett var man bor i vår
kommun. Därför behöver vi utveckla nya arbetssätt. E-tjänster är en sådan. En diversiferad hemtjänst och
måltidsservice där de älre får sitt eget lystmäte är viktigt. Arvidsjaur måste öppna ögonen för att vi inom en

1111 ar framtid behöver kunna leverera omsorg på fler språk än ett.

N

werpartiets sänkning av internhyrorna ger mer pengar i socialnämndens budget att bedriva verksamhet

för-.
•

Tätare samarbete mellan arbetsmarknadens aktörer och kommunens välfärds- och rrygghetssystem.
Arbeta aktivt med hela verktygslådan som finns rill buds för att minska utanförskapet. I det innefattas
kommunen, privatpersoner, föreningar och församlingar och Starta upp en volontärbyrå som samlar der
civila samhället i ideella insarser. Skapa rätare samarbere mellan arbersmarknadens aktörer och
kommunens välfärds- och trygghetssystem

•

Öka tjänstgöringsgraden i kvinnodominerade yrken, inför en minskad användning av delade turer.

•

Stimulera fler att starta företag inom vård och omsorg och inför lagen om valfrihetssystem. Det ger ökad
trygghet i omsorgen och kan på sikt ge fler platser i äldreomsorgen.

•

Stärk stödet och de förebyggande tidiga insatserna både i individ-, familje- och äldreomsorg

•

Äldres möjligheter att bestämma över innehållet i herntjänsten ska öka. En äldrelots ska hjälpa våra äldre
göra aktiva val att jämföra och välja äldreomsorg och hemtjänst. Vi måste även öka tillgången till
geriatrisk kompetens i äldrevården

•

Aktivt arbeta för att minska personalomsättning samt omsättning av vårdpersonal hos våra äldre.
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Socialnämnden

Verksamhetsidé

Under

Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda

digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt

kommuninvånare i hela Arvidsjaurs kommun sociala

inom området.

2015

byter vi ut analoga trygghetslarm mot

insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva
ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och

Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning

ungdomar ska prioriteras.

av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också ökat,
liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut
att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt att behöva

Utvecklingstendenser 2016-2018

byta inriktning för att svara mot andra behov än idag.

Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet,

Dagverksamheten A-service/Åkerbäret fortsätter sitt

hitta former för ökad flexibilitet och se möjligheterna i

omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning

ökad intern och extern samverkan. Under

för personer med funktionshinder är en fråga som måste

planeringsperioden ska verksamhetens arbetsprocesser

ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra

kartläggas och omsättas i förbättringsalternativ. Vi ska

verksamheter.

utveckla tidiga, helst förebyggande insatser, med aktiv
delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare.

Försörjningsstödet har under senare år planat ut på en

Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.

något lägre nivå än för några år sedan. Nationella

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om

och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd.

prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet
kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem

Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till

hemtjänstgrupper, två chefer samt tre

arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna.

biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset

Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på

till Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan

övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med

äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med

fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem

primärvården öka.

och på institution. Vi behöver förstärka familjestödet
på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt

För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård

stöd till nyanlända.

och omsorgboende behövs utökning av antalet
korttidsplatser med minst tre platser. Antalet platser i

Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp

vård och omsorgsboende ligger på loo rum/lägenheter,

inte minst barnen. Trycket på insatser ökar samtidigt som

med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet

möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är

att dela några av våra större boenderum, om den enskilde

begränsade.

vill det.

Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas

Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden ses över

minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv

i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut.

arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och

När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått

använda oss av modern teknik. En del i god

större omvårdnadsbehov.

personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans
med personalkontoret och A-hälsan. Chefer och

Hemtjänst rupperna i Glommersträsk och Moskosel blir
kvar.

handläggare måste ges förutsättningar att leda och
planera arbetet.

fande-feserser--skall tillgo ose

apom flexibla lösning*il centrala Arvidsjaur finns
Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39
trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar
kön. För närvarande är efterfrågan i stort sett i balans

Verksamhetsförändringar 2016
Införa verksamhetssystem för ledningssystem för
kvalitet. Kostnad ca loo 000

med tillgången.
IFO behöver inrätta en familjestödjare, ca 500 000
Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt

Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad

som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill

budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende

vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav

i annan kommun ca i 500 000

på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och ökande
kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Bjuda in alla goda krafter i våra välfärdsambitioner
genom att införa Lagen om Valfrihetssystem.

Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något

Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras

som vi arbetar med inom hela verksamheten

ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, innebär
kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot
kommande behov under senare delen av
planeringsperioden.
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Socialnämnden

Driftbudget, tkr
Budget 2015
1 budgeten ingår:

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

167 872

175 537

i8o 773

Löneökningar
-

Prishöjningar

Verksamhetsförändringar

2 600

Summa budgetäskande

llu 4/z

175 537

i8o 773

Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24
Socialnämnden

168 038

173 065

178 234

2 472

-2 539

Differens

Investeringsbudget, tkr
Socialnämnden, äskande

-2

434

2016

280

-

20 17

30

M a a halverad kostnad för underhållsdelen av internhyran kommer kostnaderna för lokaler att minska,
omfatrningen är dock oklar. Det finns också utrymme för att minska kostnaderna inom sociakjänsten område
genom att klargöra vilka delar som är momspliktiga och vilka som inte är det.
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Mål- och resursplan 2016 och framåt
Socialnämndens mål
Perspektiv

Medborgare/Kund

KF-mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde

Utveckla medborgar-/kunddialog

Socialnämndens mål

Brukarnas nöjdhet ska vara hög

Röd

Bedömning
Bedömningsintervaller

81-90, resp 51-

Mer än

8o resp 50

62

91 resp 63

Jämförelsevärde

Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 %

Perspektiv

Utveckling/Tillväxt

KF-mål

Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde

Underlätta för näringsliv och företagare

Socialnämndens mål

Grön

Gul

Mindre än

God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla
åldrar och livssituationer

Röd

Bedömning

Grön

Gui

Bedömningsintervaller

Mindre än 70

71-83

Jämförelsevärde

Informationsindex för kommunens webbplats

Mer än 84

äldreomsorg

Perspektiv

Ekonomi

KF-mål

God ekonomisk hushållning

Fokusområde

Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Socialnämndens mål

Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende
ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner.

Röd

Bedömning
Bedömningsintervaller

Mindre än
2

Jämförelsevärde

Grön

Gul
2,1-3,9 %

Mer än 4 %

%

2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i
jämförbara kommuner

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Socialnämndens mål

Minst 8o % av medarbetarna ska ha adekvat
utbildning

Röd

Bedömning
Bedömningsintervaller

Mindre än
7o %

Gul
70,1-79,9

Grön
Mer än 8o
%

Jämförelsevärde
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Mål- och resursplan 2016 och framåt

Barn- och utbildningsnämnden
En skola som rustar barn och unga med kunskaper och som ger alla barn möjlighet till en bra start i livet är
grundläggande. Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. För att skapa likvärdiga
livschanser är det viktigt med en skola som ger barn och unga kunskap och verktyg för livet. Alla skall ges tillgång till
utbildning av hög kvalitet det är avgörande för jobben och Arvidsjaurs konkurrenskraft. Investeringar i kunskap rustar
oss för framtiden.
För att våra barn ska lyckas måste mer resurser iäggas i tidiga åldras och säkra den grundläggande inlärningen av läsa,
skriva och räknakunskaperna. Barn måste känna sig trygga i skolans omsorg och all mobbning eller tendenser tili
otrygga miljöer måste stävjas. Det är barnen som är i fokus och det är deras upplevelse som räknas — barnperspektivet
r-rlåste genomsyra allt arbete. Arvidsjaurs skola behöver mer av både ramar och kramar. Tydliga regelverk med kännbara
konsekvenser om man bryter regelverket, men också beröm och positiv påverkan när allt går åt rätt håll.

lr

egritet är viktig. i ett samhälle som Arvidsjaur där många känner varandra kan rykten och alternativa sanningar

pstå. Det kan bl a mötas med en utvecklad dialog mellan vuxna, föräldrar som anstäilda. Proffessionalitet och
nande om den enskildes integritet är viktig oavsett om det gäller en eiev eller en anstälid.

Pdare behöver Arvidsjaurs kommuns grundskolor arbeta mer som en f-9 skoia än det gör idag. Alla goda krafter i skolan
ska samlas runt våra barn och elever vi har ansvar för. Det är deras bästa vi måste ha för ögonen — inget annat. Vidare
måste samarbetet över nämnds- och förvaltningsgränser förbättras. Centerpartiers sänkning av internhyrorna ger mer
pengar i barn- och utbildningsnämndens budget att bedriva verksamhez för.

•

•iftfri skolmiljö handlar inte bara om leksaker — det handlar om även om lokaler, ventilation och sunda miljöer

•

Att ta fram en strategi för att behålla och utveckla undervisningen på de små skolorna på landsbygden.

för barnen där de vistas både ute och inne i skolans lokaler.

•

Öppna fler vägar till efterfrågad yrkeskompetens, genom såväl teoretiska som praktiska yrkesutbildningar på
gymnasie- och högskolenivå och med möjligheter till vidareutbildning

•

Att förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen och stimulera till nya former av

•

Att lyfta pedagoger, lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare genom olika fortbildningsinsatser, som till

kontinuerliga utvärderingar och avstämningar i skolan.

exempel rektorslyft och fier karriärutvecklingsmöjligheter och att det ska finnas aktuella strategiska planer för ir
skolan.
•

Att även försko!ans personal erhåller arbetskläder är angeläget, i ett första skede skor och därefter arbetskläder för

•

Att nyttja det utrymme som finns i lagstiftningen och bygga en organisation så att fjärrundervisning kan tillåtas

utomhus och inomhus verksamheten, detta skall ske i nära samarbete med berörd personal.

inom skolan.
•

En entreprenöriell kunskapssyn ska genomsyra det svenska utbildningssysternet och att de som har lätt för sig får

•

Att de praktiska gymnasieutbildningarnas status höjs.

•

Att idrotts- och friskvårdsundervisningen i skolan, på alla nivåer, utökas och ungas medvetenhet för ett hälsosamt

•

Att minska lärarnas administrativa arbete och arbeta fram en positiv samverkans- och samarbetsanda i hela

utmaningar och stöd att utvecklas ytterligare.

liv ökar.

skolorganisationen med dess anställda.
•

Att samverkan med företag och organisationer på arbetsmarknaden skall vara ett kontinuerligt inslag i skolans
verksamheter på alla nivåer.

•

Ett frivilligt samarbete mellan kommuner för att underlätta skolskjuts över kommungränsen.

•

Att främja genusfrågan i skolan men även samhället 1 stort.

•

Att kopplingen mellan skola och näringsliv förstärks.
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Svårigheter att rekrytera behöriga ämneslärare,

Verksarnhetsidé

speciallärare, specialpedagoger och rektorer

Vår vision är "En lärande organisation -alltid
med barnets/elevens lärande i fokus".

bedöms öka under de kommande åren.
Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren

Vi tror på en verksamhet som genomsyras av

samt förskollärare kommer att starta

lärande. För såväl barns och elevers utveckling

höstterminen 2015 mot Luleå tekniska

genom lusten till att lära till att vi som

universitet.

organisation, kollegor och medarbetare drivs av
att varje dag och situation är en del i eget
lärande. Vi ska präglas av att lära av våra
framgångar och misslyckanden. Vi tror att
nyckeln till utveckling är lärande under ett gott
ledarskap.

Verksamhetsförändringar 2016
Med anledning av ökat barnantal i förskolan
finns önskemål att öppna en förskola med två
avdelningar till på tätorten ig-amla-Åkefbäfets
lokaler samt att investera i en fiexibel och
diversifierad organisation genom att rekrytera
personal till sk. familjedaghem både för omsorg
dagtid och obekväm tid. I-försiaget4ngår

Utvecklingstendenser 20162018

sarntidigt att flyta Nattis-(omsorg på-obekvä-m

Fler barn i förskolan 2016-2018

tid)-ffån-B-ofinken til-1-Åkerlyäret. Personalökning

Antalet födda barn uppgick till 76 för 2014.

har beräknas med tre heltidstjänster.

Dessa barn kommer in i förskolans verksamheter
under

2015

och 2016. Samtidigt är det en liten

Enligt förslag från ekonomikontoret ska

årskull barn som lämnar förskolan och går över

kapitalkostnader och internränta ingå i

till förskoleklass höstterminen

nämndernas budget från 2016. För barn-och

2015.

Skolverket

fått i uppdrag att utreda riktlinjer kring antalet

utbildningsnämnden beräknas kostnaden uppgå

barn per förskoleavdelning.

till ca 1 Mkr för 2016. *)

_

.

hyekelta I kring barngruppefnas-stoftek-kommer
Löneökningar och prishöjningar har beräknats
För att värna barn perspektivet och föräldrars
rätt att välja skola till sina barn, arbetar vi för

utifrån Kommunstyrelsens gemensamma
planeringsförutsättningar.

ått det skall finnas flera skolor i kommunen. Det
kåller kostnaderna för skolskjutsar nere och
leder mot målet "engagerade och nöjda
medborgare och kunder". Vi undersöker även

*) Skjuts på framtiden på grund av ej ännu

möjligheter att arbeta i större utsträckning med

systematiserade komponentavskrivningar.

fjärrundervisning för att säkra
utbildningskvaliteten.
Barn och elever med annat modersmål än
svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad
gäller grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning. Behov av grundläggande
vuxenutbildning eller andra vuxenutbildningar
som ger nyanlända en snabbare väg ut på
arbetsmarknaden växer.
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Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudget, tkr
Budget 2015
1 budgeten ingår:

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

133

149 063

153 503

670

2 670

2 670

146 ob

151 733

156 173

786

150 356

154 897

-2 0/7

-1 377

-1 276

1 44

Löneökningar
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar
Summa budgetäskande

2

Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24

Barn- och utbildningsnämnden
Differens

1 44

Investeringsbudget, tkr

2016

20 17

Barn- och utbildningsnämnden, äskande

3 830

1 531

M a a halverad kostnad för underhållsdelen av internhyran kommer kostnaderna för lokaler att minska,
Omfattningen är dock oklar. Det finns också utrymme för att minska kostnaderna inombarn och
utbildningsnämndes område, med relativr stort belopp, genom att klargöra vilka delar som är momspliktiga och
vilka som inte är det.
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Barn— och utbildningsnämndens mål
Perspektiv

Medborgare/Kund

KF-mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde

Utveckla medborgar-/kunddialog

Nämndsmål

Vårdnadshavarna i barn-och utbildningsnämndens
verksamheter upplever att de har en bra dialog
med verksamheten

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Röd

Gul

Grön

Lägre än 25 %

25-74%

75% eller högre

Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där
enkät skickas ut en gång per år till vårdnadshavare
i åk5 och åk8 med frågan om vårdnadshavarna
upplever att de har en bra dialog med
verksamheterna.

Perspektiv

Utveckling/Tillväxt

KF-mål

Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde

Underlätta för näringsliv och företagare

Nämndsmål

Öka antalet UF-företag vid samtliga program på
Sandbackaskolan.

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Röd

Gui

Färre än 5

5-9 st

Grön
io eller fler

Idag har vi 7 UF företag målet är att öka till minst
io företag.

Perspektiv

Ekonomi

KF-mål

God ekonomisk hushållning

Fokusområde

Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Nämndsmål

Målet är att öka io placeringar i rankning mot
placering 2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för
grundskola inkl. förskoleklass.

Bedömning
Bedömningsintervaller

Röd

Gul

Grön

Sämre än 193

183-193

178 eller bättre

Jämförelsevärde

År 2013:. Placering 188

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Nämndsmål

Målet är att vid medarbetarundersökning enligt
SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt
totalindex än riket inom barn-och
utbildningsnämndens verksamheter.

Bedömning

Röd

Gul

Grön

Bedömningsintervaller

Lägre än 69

Jämförelsevärde

Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsidé

Vi räknar med att göra nya mätningar under år

Miljö- och bygg- och hälsoskyddsnämnden är

2017. Uppskattad kostnad är ca 90', vilket

kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet

påverkar skillnaden mot den preliminära ramen

inom bygg, plan, miljö och livsmedelsområdet.

år

2017.

Nämnden handlägger bl.a. ärenden om bygglov,
miljöfarlig verksamhet, detaljplaner och lokala

Verksamhetsförändringar 2016

trafikföreskrifter. Nämnden ansvara även för

Nuvarande avtal med Arjeplog om köp av

kommunens räddningstjänst och energi- och

ledningsfunktion för räddningstjänsten har

klimatrådgivning.

sagts upp. Hur den fortsatta ledningen kommer
att bli håller på att ses över. Hur eller om

Räddningstjänsten arbetar för att förebygga

kostnadsläget för detta förändras är inte

bränder och andra olyckor samt att ingripa vid

klarlagt i dagsläget.

diverse olyckstillbud. Räddningstjänsten
bedriver tillsyn av fastigheter och verksamheter

Nuvarande brandbil som är av årsmodell 1987

enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen

har tjänat ut på grund av ålder. Underhållet har

om brandfarlig och explosiv vara.

ökat under de senaste åren. Genomsnittlig
årskostnad för underhåll under åren

2012-2014

Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö,

var ca 97 tkr. Nämnden beslutade 2015-03-11 att

trygg och säker kommun, hållbart nyttjande av

överlämna ett förslag till investeringsäskande

naturvärden och säkra livsmedel.

om 3,5 miljoner kronor till kommunfullmäktige.

Utvecklingstendenser 2016—
2018
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden ökar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
under år 2014 tagit fram ett nytt underlag för
konstruktion av plan- och bygglovs taxa.

Stora delar av verksamheten är händelsestyrd

intäkter för bygglovshandläggningen kan

och speglar samhällsutvecklingen.

förändras i och med den nya
taxekonstruktionen.

För vissa ansvarområden råder det ett hårt

ser: äVen över hur vårt

avgiftssystem kanli mer företagsvänligt.

konkurrensläge om resurserna och det kan var
svårt att hitta och få kvalificerad kompetens att
stanna kvar.
Ny föreslagen lagstiftning kommer troligtvis
innebära att vi behöver öka inventeringstakten
av avlopp och förorenade områden.
Många detaljplaner är gamla och inaktuella och
behöver göras om.
Några luftmätningar för att kontrollera hur vi
efterlever miljökvalitetsnormerna har inte
utförts sedan vintern år 2004/2005.
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

7 786

8 035

8 315

131

309

290

Summa budgetäskande

7 916

8 035

8 6o5

Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

7 902

8

8550

Driftbudget, tkr
Budget 2015
1 budgeten ingår:
Löneökningar
-

Prishöjningar

Verksa m hetsförändri ngar

Differens

220

-15

-124

Investeringsbudget, tkr

2016

2017

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, äskande

3 500
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Miljö—, bygg— och hälsoskyddsnämndens
mål
Perspektiv

Medborgare/Kund

KF-mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde

Utveckla medborgar-/kunddialog

Nämndsmål

Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt
service med ett bra bemötande. Vi genomför därför
återkommande kundundersökningar inom bygg-,
livsmedels- och miljöområdet.

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Röd

Grön

Gul

3,5 - 3,9
< 3,5
> 4,0
Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på
enkätfrågorna om service, bemötande och
handläggningstid.

Perspektiv

Utveckling/Tillväxt

KF-mål

Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde

Underlätta för näringsliv och företagare

Nämndsmål

Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och
effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför
årligen undersöka våra handläggningstider för
bygglov och miljöprövningar av verksamheter.
När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden
som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi
besluta om extra nämndssammanträden för att
snabba på processen.

Bedömning
Bedömningsintervaller handläggningstider
Bedömningsintervall extra nämnd
Jämförelsevärde

Röd

Grön

Gul

>10 ve (bygg)

<io ve — 5 ve

< 5 ve

>6 ve (miljö)

< 6 ve — 4 ve

< 4 ve

Inrättas inte

Inrättas när det

vid behov

behövs

Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än lo veckor i anspråk
från det att en fullständig bygglovs-

ansökan har

lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan
beslutats.
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig
verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det
att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
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Miljö , bygg och hälsoskyddsnämndens mål
-

-

Perspektiv

Ekonomi

KF-mål

God ekonomisk hushållning

Fokusområde

Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Nämndsmål

Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska
vara kostnadseffektiva.

Bedömning

Röd

Grön

Gul

Bedömningsintervaller

<6o %

Jämförelsevärde

SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-

60-70 %

>70 %

täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och
hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet.
2014 redovisades rapport från den senaste
undersökningen. För att öka kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövning inom
miljö- och hälsoskyddsområdet i Sverige tog SKL
2008 fram en modell för taxa inom miljö- balken. Av
rapporten framgår att kostnadstäck-ningsgraden i de
svarande kommunerna i genomsnitt är 50 % inom
miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 % inom
livsmedel år 2013. Skillnaden mellan miljöbalkens
och livsmedelskontrollens områden beror främst på
att det är ett EU-krav att ha full kostnadstäckning
för offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav
saknas inom miljöbalkens område.

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Nämndsmål

Nämndens verksamheter ska vara attraktiva
arbetsplatser där personalen trivs och känner att de
kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersöknin ar.

Bedömning
Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Röd

Grön

Gul

io % sämre än

Riksgenom-

io % bättre än

riksgenomsnitt

snittet +1-1.0%

riksgenomsnitt

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA) erbjuder en modell och en enkät för att
kontinuerligt utvärdera och följa upp
arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med
fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).
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Resultatbudget

Prognos

Äskande

Äskande

Äskande

2015

2016

2017

2018

-58 530

- 63 916

-66 044

-69 251

Barn o Ungdom

-140 407

-145 803

-150 733

-155 173

Socialnämnden

-169 778

-170 472

-1 75

-18o 773

-7 918

-7 917

-8

-376 633

-388 io8

-400 658

-413 802

Pensioner mm

-8 900

-8 600

-8 900

-9 200

Avskrivningar

-13 300

-16 050

-16 050

-16 050

-398 833

-412 758

-425 6o8

-439 052

Skatteintäkter

28]. 815

309 218

316 990

326 515

Slutavräkning

520

Kommunal skattesats
Kommunstyrelsen

Miljö o Bygg
SUMMA

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

537

-8 605

344

Utjämningsbidrag

ii8 334

107 114

110 360

in. 688

Finansiella intäkter

1 000

1 000

1 000

1 000

-5o

-100

-100

-100

2 786

417 232

428 250

439 103

Finansiella kostnader
Summa intäkter

Befolkning 1 november
föregående år
Prognos minskning
befolkning
RESULTAT

2

2

786

9b mäl

4 474

2 642

51

8 327

8 547

8 764

NIed anledning av föreslagen förändra interndebitering och de förändringarna som detta föranleder på budget
krävs en omarbetning av resultatbudgeten.
Noterbart är att kommunens kostnader för arbetsgivaravgiter stiger för andra halvåret
rniljoner kronor, vilket komenseras med knapp

200

2015

med ca

2

000 kr från staten. För 2016 och framåt ökar kostnaden

med drygt 4 miljoner per år. Oklart vilken komensation som erhålls, klart är dock att den inte kommer att
motsvara kostnadsökningen på långa vägar.

Mål- och resursplan 2016 och framåt
Finansieringsbudget

Tkr

2015

2016

Plan

Prognos

2017

Plan

2018

Plan

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar

786

4 474

13 300

16 050

1.6

050

16 050

16 o86

20 524

18

692

16 101

1 000

1 000

1

000

1 000

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

16 o86

20 524

18 692

16 101

o

o

o

o

-13 526

2

2 642

51

Rearesultat
Kassaflöde från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar
Ökn(-)/minskn(+) varulager
ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av immateriella tillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

-32

14 665

201

-27 703

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

o

Investering i finansiella anläggningstillgångar

-800

o

o

o

o

o

o

o

-33 001

-27 703

-13 526

-14 665

Nyupptagna lån

0

0

0

o

Amortering av långfristiga skulder

o

o

o

o

ökning av långfristiga fordringar

o

-7 000

-8 000

- 8 000

Minskning av långfristiga fordringar

o

o

o

o

955

-875

-300

-300

955

-7 875

-8 300

-8 300

o

o

o

o

ÅRETS KASSAFLÖDE

-17 870

-15 054

-3 134

-6 864

likvida medel vid årets början exkl bolagen

43 65o

25 780

10 726

7 59 2

Likvida medel vid året slut exkl bolagen

25 780

10 726

7 59 2

728

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)

22 500

22 500

22 500

22 500

Försäljning finansiella anlläggningstillgångar

Kassaflöde av investeringsverksamheten

-

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-

-

Tillkommer limit Plusgirot (tot koncern 20 Mkr)

13 000

13 000

13 000

13 000

Disp likvida medel exkl bolagen

61 280

46 226

43 0 9 2

36 228

Mål- och resursplan 2016 och framåt
Investeringsbudget 2016-2020
1(26)

NÄMND / ENHET

FÖRSLAG

FÖRSIAG

FÖRSLAG

FÖRSLAG

FÖRSLAG

DEL-

ÅR 2016

ÅR2017

ÅR 2018

M2019

ÅR 2020

SUMMA

Belopp i tkr
STÖDFUNKTIONEN / EKONOMI

650

50

50

50

o

800

3 830

1 531

1 855

2 000

875

10 091

SOCIALNÄMNDEN

210

0

0

0

0

210

FRITID- OCH KULTURNÄMNDEN

200

0

0

0

0

200

3 500

o

o

o

o

3 500

CENTRUMBADET

250

0

0

0

0

250

IT-ENHETEN

200

700

550

2 200

0

3 65o

KOSTENHETEN

750

250

900

400

1 100

3 400

6 550

6 olo

5 500

5 5oo

5 soo

29 060

425

125

0

0

0

550

4 260

400

400

8 no

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

FASTIGHETER
KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA
ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA
OCH IT
GATUENHETEN

2 100

950

750

250

100

50

50

575

.1.1 oi6

9 905

10 600

7 925

o

o

o

o

o

o

400

300

0

0

0

700

5 380

2 140

4590

4 590

i 800

18 soo

PARK OCH ANLÄGGNINGAR
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

21

1 200

61

021

AFFÄRSVERKSAMHETER
STADSNÄT
CAMP GIELAS
VATTEN OCH AVLOPP
AVFALLSENHETEN
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR

348

70

170

70

70

728

6 128

2 510

4 760

4 660

1 870

19 928

27 703

13 526

14 665

15 260

9 795

80 949

SKATTEFINANSIERAD OCH VERKSAMHET

enterpartiers uppfattning är att politiken inte skall ta deltaljbeslut inom nämndernas område. Däremor
kall politiken sätta ramar. Investingar upp till en nivå om 300 tkr skall inte specificeras inför politiken
en väl internt i syfte att säkerställa samordning inom upphandlingen.
rfarenheten visar dels att nämnder och styrelser inte "orkar med" äskade investeringar, dels att
erkligheten innebär att omprioriteringar måste göras p g a akuta åtgärder krävs.. Nuvarande modell
nnebär därför att verksamheterna inte har något tilltro till planen.
törre investeringar i form av omsättning av maskiner motsv. skall alltid prövas mot att upphandia
änsten i stället för att investera i dyra maskiner.
'rån 2018 skall alla kostnader för investeringar, avskrivningskostnad och ränte kostnad belasta den

1.erksam

som gjort investeringen.

k ed anledning av ovanståen ser Centepartiet Investeringsbudgezen för

2016-2020

som ett utkast.

ARVIDSJAUR

BEHÖVER
FÖRÄNDRING

• FLER SKA FÅ VARA MED OCH BESTÄMMA
• SE FÖRETAGEN 1 KOMMUNEN SOM DEN RESURS DE ÄR
• EN TRYGG ÄLDREOMSORG DÄR MÄNNISKORNA ÄR 1
CENTRUM

CENTERPART1ET

