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Ö
Övergripan
nde mål fö
ör Arvidsja
aurs komm
mun 2012 - 2015
K
Kommunfullm
mäktige har beeslutat om enn vision för kommunen occh nya mål föör 2012-2015.
Kommunens vision
v
är ”Bässt i test”.
K
Tr
Tre övergripan
nde mål

En po
ositiv befolkniingsutvecklinng och tillväxt
Ökad samverkan, koncerntänk
k
ooch effektivittet
Miljöh
hänsyn i all veerksamhet

A
Alla kommu
unal verks
samhet sk
ka präglas
s av komm
munens väärdegrund

G
Glädje
Vii har en posittiv inställningg till alla männniskor vi mötter
Vii ser varandraa och bidrar till
t en god stäämning på job
bbet

R
Respekt
Vii tar alla människor på allvvar
Vii känner stoltthet över vårtt uppdrag
Vii tar ansvar fö
ör arbetsuppggiften och resspekterar fatttade beslut

Professionalitet
Vii använder allltid våra kunsskaper och fäärdigheter förr kommunens bästa
Vii ser behov avv och tar till oss nya kuns kaper
Vii skiljer på våår yrkesmässigga och privatta roll
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F
Förvaltn
ningsberrättelse
e
K
Kommunko
oncernens
s organisa
ation
Arrvidsjaurs ko
ommun har haft
h en traditiionell nämnd
dsorganisation
n under manndatperioden med komm-unnstyrelse och tre verksamh
hetsnämnder.. I Kommunffullmäktige ärr en beredninng verksam.
Arrvidsjaurs ko
ommunkonceern består avv Arvidsjaur Kommunförretag AB, soom årets börjjan äger fyraa
akktiebolag: Arvvidsjaurhem AB,
A Arvidsjauur Flygplats AB,
A Arvidsjau
urs Energi AB
B samt Arvid
dsjaur Test &
Trraining AB (A
ATT). Arvidssjaurhem AB äger ett dottterbolag; Fasttighetsföretagget i Arvidsjaaur AB. ATT
T
är fusionerat in
n i Arvidsjaurrs Flygplats A
AB under marrs 2015.
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Ko
ommunalsk
katt
Uttdebitering kr/skattekro
ona
K
Kommunen
T
Totalt

2015

201
14

2013

2012

22011

2010
0

222,80
332,98

22,880
32,998

22,30
32,48

22,08
32,48

222,08
332,48

22,088
32,488

Årr 2013 har skattteväxling med
d 22 öre mellann kommunen och
o landstingeet skett med annledning av attt kommunen
haar tagit över heemsjukvården från landstingeen. År 2014 haar skatten höjts med 50 öre.
Mandatfördellning i komm
munfullmäkttige

k som numera består av cirkaa 200
ett nätverk
av landets kommuner. K
Kommunens kvalitet
k
i
ds av Sveriges kommuner occh Landsting
korthet led
(SKL), och
h verkar för att
tt öka kvalitetsm
mätningar
och jämförrelser mellan kkommuner. Reedovisning
finns på ko
ommunens hem
emsida t o m 2012.
2
(www.arvidsjaur.se/sv/K
Kommunpolitiik/Kvalitetsm
atningar/)
Kommuneen deltar inte i alla mätningarr varje år.

M
Mandatfördelning 2015-2018
2
Soocialdemokrateerna
Ceentern
Väänsterpartiet
M
Moderaterna
Foolkpartiet
Svverigedemokraterna*
Suumma
*vvarav en obesattt plats

12 manddat
9 manddat
4 manddat
1 manddat
1 manddat
2 manddat
29 manddat

da på
Medborgaarförslag och fförslagsbrevlåd
hemsidan är andra försöök att öka medborgarnas
deltagandee i den demokrratiska processsen.

ommunfullm
mäktiges Presiidium
Ko
Orrdförande: Petter Rydfjäll (s)
1:ee vice ordföran
nde: Sven-Olovv Granlund (c)
2:ee vice ordförandde: Björn Lund
dberg (s)
Deemokrati och
h medborgarin
nflytande
Kvvalitetsmätnin
ngar
Föör att medborggarna ska kunn
na vara med occh påveerka krävs tillgåång till information och kanaaler för
diaalog. En medb
borgarundersökning har gjorrts som
vissar att kommuunmedborgarna i stort sett ärr nöjda
meed kommunen
ns verksamhet.. Man ansåg doock att
mööjligheten att påverka
p
kundee vara bättre.
Huur effektivt an
nvänds kommu
unens skattemeedel och
villka resultat ledder det till för att
a skapa ett goott
sam
mhälle att levaa i för kommun
ninvånarna?
Arrvidsjaurs kom
mmun deltar seedan i hösten 22008 i
"K
Kommunens kvalitet
k
i kortheet". Detta är
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G
God ekon
nomisk hushållni
h
ing - öve
ergripand
de mål fö
ör verksa
amheten
Ko
Kommunfullm
mäktiges tre övvergripande m
mål

En po
ositiv befolkniingsutvecklinng och tillväxt
Ökad samverkan, koncerntänk
k
ooch effektivittet
Miljöh
hänsyn i all veerksamhet
Sa
ammanställning resulta
at Fullmäktig
ges övergrip
pande mål, nämndsvis..
Antalet verksam
mhetsmål och nyckeltal skiljeer sig dock meellan de olika
Näämnderna har totalt 37 verksamhetsmål. A
näämnderna, myccket beroende på hur stor pååverkan varje nämnd
n
anser sig ha på respekktive övergripaande mål.
Tootalt är det 72 nyckeltal och de har alla fåttt samma vikt i den här samm
manställningen,, som visar ressultaten från
nyyckeltalen. Välddigt få nyckeltaal har haft mättpunkt under perioden.
p
I de fallen kvarstårr förra mätningens resultat
tilll nästa mättillffälle. Många mått har genom
mgått en analys och en del kan
n därför ha varrit föremål förr redigering
unnder perioden.
KS

M
Mbhn

SN

BoU
U

Näm
mnderna Totalt
(KF)

En Positiv
beefolkningsuttveckling och
tilllväxt
6 verksamhetsm
mål

2 verksam
mhetsmål

3 verksamhetsmål
v

2 verksamheetsmål

13 verrksamhetsmål

16 nyckeltal

2 nyckelttal

3 nyckeltal
n

4 nyckeltal

25 nycckeltal

Deet övergripandde målet en po
ositiv befolkniingsutvecklin
ng och tillväxt omfattar totaalt 12 verksam
mhetsmål och
266 nyckeltal på de
d fyra nämnderna. Det är vääldigt stor skilllnad antalet nyyckeltal nämndderna emellan. Alla nyckeltall
soom fått vit marrkering (alltså arbete
a
pågår) hhar en pågåend
de process men
n mätning görss vid annan tid
dpunkt. Vissa
haar en väldigt lån
ng horisont. Tre
T nyckeltal haar inte uppnåttt målet under perioden.
p
KS

M
Mbhn

SN

BoU
U

Näm
mnderna Totalt
(KF)

Ökad
Ö
sa
amverkan,
ko
oncerntänk
occh
Effektivitet
7 verksamhetsm
mål

2 verksam
mhetsmål

4 verksamhetsmål
v

2 verksamheetsmål

15 verrksamhetsmål

11nyckeltal

3 nyckelttal

4 nyckeltal
n

6 nyckeltal

24nycckeltal

Deet övergripandde målet ökad samverkan, kkoncerntänk och effektivittet har en storr andel av långsiktiga
prrocessmål (vilkket avspeglar siig i en stor anddel vita resultatt). Totalt tre nyyckeltal har intte uppnått sittt mål under
peerioden.
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M
Mbhn

SN

BoU
U

Näm
mnderna Totalt
(KF)

M
Miljöpåverkan

3 verksamhetsm
mål

5 verksam
mhetsmål

2 verksamhetsmål
v

1 verksamheetsmål

11 verrksamhetsmål

8 nyckeltal

5 nyckelttal

2 nyckeltal
n

4 nyckeltal

19 nycckeltal

Föör det övergrip
pande målet Miljöpåverkan
M
finns två huvu
udsakliga foku
us i enlighet meed fullmäktiges
fraamgångsfaktorrer: god arbetsmiljö och godd livsmiljö. Sn och
o BoU har fokuserat
f
på arrbetsmiljö för medarbetare
occh för brukare,, kunder eleverr. Ks fokuserarr på båda aspeekterna medan Mbhn jobbarr med miljömåll ur ett
veerksamhetspersspektiv. Totalt har fyra nyckkeltal ej uppfylllt målet underr perioden.
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Arvidsjaur som
m en ”knutpunnkt” för utveckkling där
flygplatsen harr en central rol
oll.

Omvä
ärld
(Källa: SKLss ekonomirapport, arrbetsförmedlingen, SC
CB)

Näringslivets lok
l är de redann verksamma företag
f
inom
tjänstesektorn, producerandde företag och handeln som
måste ses som
m stommen varrifrån vår kommun kommer
att utvecklas och
o växa. Störrre etableringar såsom
Lavergruvan samt
s
Tågtest-vverksamhet meellan
Arvidsjaur och
h Jörn är alltjäm
mt fortgåendee.

Enligt Sveeriges kommuner och landsttings (SKL)
avslutadess svensk ekono
omi mycket starkt under 20114.
Svensk B
BNP beräknas växa med dryggt 3 procent bååde i
år och nässta år. Investerringarna växte under 2014 o ch
beräknas fortsätta så occkså under 2015-2016. Läget på
den svensska arbetsmarkknaden förbätttras gradvis unnder
2015. Neddgången i arbeetslösheten berräknas dock blli
liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknaadsläget håller
öneökningarnaa
tillbaka prris- och löneuttvecklingen. Lö
ligger forttsatt på 3 proccent och inflatiionen mätt som
m
KPIX (dvvs. KPI exklusive hushållens räntekostnadeer)
håller sig runt 1 procentt.
underlagets
Den låga inflationen begränsar skatteu
d efter avdraag för pris- ochh
tillväxt. I reala termer, dvs.
ot skatteunderrlagets tillväxt
löneökninngar, är däremo
fortsatt sttark i år.

Nyföretagan
ndet
Under period
den 1/1 till 300/4, 2015 och
h inom ramen
n
för arbetet tillssammans medd Redok AB haar;
o 6 En
nskild näringsiidkare och 0 Aktiebolag
A
ärr
registrerade
o 4 En
nskild näringsiidkare och 4 Aktiebolag ärr
undeer process

Försvaret

mmunala sektorrn står de kom
mmande åren innför
Den kom
utmaninggar som ökade investeringar och
o kraftigt ökkade
behov fråån befolkningsförändringar och
o
ambitionsshöjningar. Deet här innebär att
a kostnadernna
för de kom
mmunala tjänssterna kommerr att öka betyddligt
snabbare än tidigare. In
ntäkterna från en
e tillväxt i
skatteundderlaget räcker inte till.

Försvaret påbörjade under 22010 övergånggen till ett
yrkesförsvar. Detta
D
innebär för Arvidsjaurrs del att ett
stort antal sold
dater anställs vvid Arméns Jäggarbataljon
under de närm
maste åren.
Sysselsättn
ning
Vid årsskiftet 2014/2015 (20014-12) var an
ndelen öppet
arbetslösa och
h sökande i proogram med akttivitetsstöd i
procent av den
n registrerade arbetskraften totalt: 8,0
procent i rikett, jämfört medd 8,5 procent föregående
f
årsskifte (2013
3-12). Ungdom
mar 18-24 år to
otalt 15,0 % i
riket (2014-12
2), jämfört medd 17,2 procentt föregående
årsskifte

Näring
gsliv
Regiona
al utveckling
g
Råvaruinddustrin med malmen,
m
stålet, skogen och
vattenkrafften samt Bilteest- och eventvverksamheten
fortsätter att utvecklas och
o är fortsatt viktiga både fför
länet och för Sverige. Exporterande
E
tillverkninngsföretag, en växande servicce & tjänstesekktor,
besöksnärringen och sm
måföretag inom
m många olika
områden får allt större betydelse.
b
Ett allt större intreesse
visas från internationella aktörer såväll investerare saamt
företagsettableringar. Läänet karaktäriseeras till stor deel av
ett småskaaligt verksamt näringsliv med lokal marknaad,
till stor deel beroende avv några få dom
minerande störrre
företag.

Vid årsskiftet 2014/2015 (20014-12) var an
ndelen öppet
arbetslösa och
h sökande i proogram med akttivitetsstöd i
procent av den
n registrerade arbetskraften totalt: 7,5
procent i Norrrbotten, jämfö
fört med 8,6 prrocent
föregående årssskifte
(2013-12). Ungdomar 18-244 år totalt 15,5 % i
Norrbotten (2
2014-12), jämffört med 18,0 procent
p
föregående årssskifte
För Arvidsjaurs vidkommannde innebär deet att
kommunen fö
öljer den minskkande arbetslösheten för
länet och rikett, både då det ggäller ålderskaategorin 16-64
och 18-24 år.

Lokal uttveckling
Arvidsjauur kommuns nääringsliv präglaas av många sm
må
företag (uupp till 05-30 anställda)
a
med stark
tillväxtpottential utifrån bl.a. vintertesttverksamhet occh
den tillhörande besöksn
näringen. I kom
mmunen finns
m flera spetsförretag inom vitt skilda branschher
dessutom
som verkaar på en nation
nell och intern
nationell marknnad.
Arvidsjauurs handel och serviceföretaggen är en stark
bidragandde faktor till ko
ommunens attrraktivitet och
erbjuder ddessutom mån
nga arbetsmöjliigheter.

Arvidsjaur harr i tidigare utreedningar klassaats som en
egen arbetsmaarknadsregion,, beroende på bl.a.
b de långa
avstånden till andra större or
orter. Avståndeen medför att
n till och från aandra kommun
ner är ca 13%
dagpendlingen
bildningssatsnin
ing som är inn
ne på år 3, harr
Den stora utb
gett genomslaag i de bransccher som varitt identifierade,,
främst inom äldreomsorg.
ä
K
Kompetensbeh
hovet är hittillss
tryggat och haar bla inneburiit att ordinariee personal kan
n
ta ut sin semeester under soommarhalvårett som de självv
planerat.

Det stora intresset som finns från ett flertal
internatioonella företagarre/entreprenörer att etableraa sig
i kommunnen kommer att
a ytterligare fö
örstärka bildenn av
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40-talet. Antallet barn 0-5 år ökar något un
nder de
närmaste åren, men antalet ttonåringar min
nskar.

Arbetslööshet
År
Totalt
%

Arbetslösa i grupppen invånare 16--64 år
A
V
Varav
i
Varav
V
i Unggdomar
öp
ppen
åtgärder
å
18-224 år
arrbetslöshet
totaalt
%
%
%

2010-12
2011-12
2012-12
2013-12
2014-12

10,3
9,8
9,3
8,9
8,8

5,0
4,6
4,7
4,8
4,8

5,3
5,2
4,6
4,1
4,0

26,4
25,0
23,0
19,4
18,8

2015-04

292 pers

5,1

4,1

18,7

Ungdomars medverkan
m
Demokratisatssningen för bbarn och ungaa i Arvidsjaurss
kommun har systematiseras
s
över året.
Kommunen har
h antagit en kkommunöverggripande
handlingsplan och ett årshjuul för att planera och
pp arbetet medd ungas inflytan
nde. Det
strukturera up
viktiga är att se barn och ung
nga som en resu
urs i samhällett
där de har möjlighet till inflyytande i frågorr som de självaa
prioriterar.
per är elevrådeen och kulturgrrupperna på
Referensgrupp
Fridhemsskolaan och Sandbaackaskolan, Ku
ulturskolans
elevförening, en
e föreningsgrrupp samt en grupp
g
för
nyanlända unggdomar.

Källa Arbettsförmedlingen

Integration
p att vara inkkluderande på så sätt att allaa
Fokus ligger på
nyinflyttade saamt våra egnaa ungdomar ska stå i fokuss
för arbetet.
mmunens inteegrationsarbete är att ”rivaa
Målet för kom
alla hinder” fö
ör olika grupppers möjlighet till deltagandee
i samhället

Bostäd
der, lokale
er och marrk
På lägenhhetsmarknaden
n råder förnärvvarande varkenn
brist än övverskott, åtmin
nstone i centraalorten.
Kommunnen arbetar i saamråd med övrriga aktörer m
med
en ny bosstadsförsörjnin
ngsplan.
Tillgångeen på tomter fö
ör småhus är god
g både i centtralorten ochh ute i byarna. Nya
N bostadsom
mråden är öpppna
för exploaatering.
Detaljplanneändringar i centrum
c
är på gång för att tilllgodose m
möjligheten till bostadsbyggan
nde och affärs-lokaler.
Arbetet m
med en ny överrsiktsplan pågåår. Ny lagstiftnning
öppnar m
möjligheter till strandnära
s
beb
byggelse inom ramen för aarbetet med övversiktsplanen. Arbete med aatt
hitta lämppliga områden pågår.
.

Framtiden
Kommunnen har många utmaningar frramöver. Behooven
och resurserna för olikaa kommunala verksamheter
v
sskifb
beffolktar snabbtt, beroende påå storleken på barnkullar,
ningens fllyttmönster, reegelförändringar och reform er,
och inte m
minst konjunktturläget. Komm
munal verksam
mhet
i förändrinng är mer regeel än undantag. Utmaningen är
att anpasssa verksamheteen efter skiftniingarna
En annann stor utmaningg har också beestått av och koommer att beestå i att fortsäätta förändra och
o utveckla dee
egna verkksamheterna ob
beroende av hur de yttre konnjunkturernna går upp elleer ned och de statliga
s
stödenn
förändras.
Demografin kommer attt ställa måttligga krav på kom
mmunen dee närmaste åren. Av tillgänglig statistik fram
mgår
att andeleen personer älddre än 85 år ko
ommer att saktta
fortsätt attt öka. Antalet personer i åld
drarna 65-74 årr
kommer aatt öka snabbaare, 10-15 personer per år
framöver.. Ökningen beeror av de storaa antalet föddaa på
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Medbo
orgare

Befolkning 2012
2-2015
2015-03
År/antal

Befolkningsutvecklling

20114-12

2013-122

2012-12

6 482

6 484

6 4711

6 467

Kommunnens befolknin
ng har minskat med 2 personner
sedan årssskiftet, då vi vaar 13 flera än föregående
f
årsskifte. De stora förän
ndringarna bru
ukar ske underr
hösten.

Totalt
Födda
Avlidna

17
34

78
129

677
799

59
83

På grund av den befolkn
ningsstruktur som kommunnen
mer under överrskådlig tid bettydligt fler kom
mhar komm
munmedbborgare att dö än födas. Ska kommunens bbefolkning ööka måste det alltså ske geno
om inflyttning..

Inflyttade
Utflyttade

57
43

357
292

2755
2600

282
284

Viktig förr kommunenss ekonomi är befolkningssifffran
den förstaa november vaarje år, eftersom
m det är utifråån

Flyttnetto
År/antal

denna som
m skatteutjämn
ningen beräknas. (6 494 inv.
2014)
Andelen ppersoner över 65 år uppgår till
t ca 27 proceent i
kommuneen, 8 procent är
ä 80 år eller älldre. Andelen bbarn
i skolålderrn har under de
d senaste åren
n minskat någoot.
Störst minnskning finns i gruppen 20-664 år, d v s denn
arbetsföraa befolkningen
n
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2015-033 2014-12 20013-12

2012--12

Flyttnetto totallt

144

65

15

-2

Mot egna läneet
Mot annat län

5
-22

-1
39

22
-27

5
-339

Mot utlandet

111

27

20

3
32
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Medarrbetare

Rehabiliter
R
ringsverksaamhet
Arbetsgivaren
A
har ett omfatttande ansvar för
fö anställda
som
s
inte klararr sitt arbete påå grund av orsaaker som kan
hänföras
h
till beegreppet sjukddom. Anställdaa som inte
klarar
k
sina arbetsuppgifter skka, om möjligtt, rehabiliteras
så
s att de i förstta hand kan åttergå till sitt orrdinarie
arbete,
a
i andra hand beredas andra arbetsu
uppgifter eller
omplaceras.
o

Anställda och arv
voderade i kommunen
n
och bolagen
Arvoden betalas ut för drygt
d
200 olikaa förtroendeupppns på de två stoora
drag. 90 % av personalkkostnaden finn
nämndernna; Socialnämn
nden och Barn
n- och utbildnin
ingsnämnden
94 % av ppersonalen finn
ns i anställninggar i kommuneen,
6 % anstäälls av bolagen.

Redovisnin
R
ng av sjukffrånvaro

Tyngdpunnkten ligger fo
ortfarande på åldrarna
å
över 445 år.
Nyrekryteeringen sker i allt
a större utstrräckning i åldraarna
30- 40 år.

Syftet
S
med den
nna redovisninng är att sätta fokus
f
på kom-munens
m
arbetee med att minsska sjukfrånvarron.
Statistiken fråån övriga landeet och länet förr 2013 visar en
n
stigande
s
sjukfrrånvaro..
Den
D totala sjuk
kfrånvarotidenn per den sista april ligger
något
n
högre än
n de senaste årrens helårsstatiistik

Procent av arrbetad tid

2015-04

22014-04

20013-04

6,9
50
45,10

6,13
45

5,06
38

7,52
4,77
3,62
6,54
8,31

42,04
6,85
3,46
3,67
6,56
6,43

41,36
5,72
2,61
3,32
4,40
6,22

Sjukfrånvaro Socialnämndeen
Därav långtid
dsfrånvaro
Sjukfrånvaro Barn- och unngdom
Därav långtid
dsfrånvaro
Sjukfrånvaro övriga
Därav långtid
dsfrånvaro

7,92
43,21
6,77
48,16
5,51
44,18

7,79
45,37
5,75
45,07
3,73
21,09

7,03
44,77
4,08
45,70
2,88
18,54

Korttidssjukffrånvaro (tim//mån)

4 791

4 608

3 874

Total sjukfrånvarotid
Omräknat i årsarbetare
å
Summa tid med
m långtidssjuuk-frånvaro avv
sjukfrånvaron
n
Sjukfrånvarotid kvinnor
Sjukfrånvarotid män
Sjukfrånvaro – 29 år
Sjukfrånvaro 30-49 år
Sjukfrånvaro 50 år och äldrre
Procent av arbeetad tid
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Finansiella må
ål för perioden 2 012-2015
5
2015
0430

Red
dovisning av målup
ppfyllelse

2
2014

Åretss resultat ska under en man
ndatperiod i ge
enomsnitt mottsvara 2 % av skatteintäkterrna

Volyymökningen avv verksamhete
ens nettokostn
nad per år ska
a inte vara hög
gre än skatteuunderlagets
utveckling.
Minsskningen av anläggningstillg
gångarna ska balanseras med
m motsvaran
nde minskningg av skulder
ellerr ökning av fina
ansiella tillgån
ngar så att sol iditeten inte fö
örsämras.
Netto
oinvesteringarna för skatteffinansierad ve
erksamhet bör under en man
ndatperiod intee överstiga 45
5
Mkr (2010-2014)
Kom
mmunens tillgå
ångar ska vård
das så att fram
mtida generatio
oner inte förorrsakas onödigaa kostnader.
Kom
mmunernas fasstigheter och anläggningar
a
sska underhålla
as så att värde
et inte försäm ras mer än
norm
malt.

od ekonomisk hushållning.
h
Kommunnallagen regleraar kommunenss ekonomiska förvaltning geenom att ett krav ställs på god
Ett av gruundkraven är att
a budgeten skka upprättas såå att intäkternaa överskrider kostnaderna.
k
M
Motiven är blan
nd annat:





Långgsiktig konsoliddering av ekon
nomin
Skapa utrymme förr investeringarr
Täckka ökningen avv hela pensionssåtagandet
Minsska riskexponeeringen och mö
öjlighet att kunnna hantera ossäkerhetsfaktorrer

God ekonnomisk hushålllning innebär mer
m än att ha een budget i baalans. För att sääkra en god ekkonomisk hush
hållning
behövs finnansiella mål som
s
tydligt maarkerar att ekonnomin är en reestriktion för att
a bedriva verkksamhet. Det behövs också
tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget.
u
Mållen ska klargörra vad som kan
n uppnås medd befintliga resu
urser.
Den polittiska nivån fasttställer ambitio
onsnivån och aanvisar resurseer medan verkssamheterna utfför tjänsteprod
duktionen.
Resultatett för jan-apr 20015 är negativtt. Prognos för 2015 anger 2,8 Mkr i översk
kott. 2 % av skkatteintäkternaa är 8 mkr.
Kommunnen har därmedd inte lyckats uppfylla
u
det föörsta finansiellaa målet vare sigg i utfall eller pprognos. När förlust
f
redovissas
har nettokkostnaderna vaarit större än generella
g
bidrag
ag och skatteintäkterna. Proggnosen för 201 5 anger att netttokostnadernaa
inte är stöörre än skatteuunderlagets utvveckling. Målett är då inte upp
pfyllt i utfall men
m i prognos äär målet uppfyyllt..
Soliditetsm
målet runt lån,, investeringar och soliditet har kunnat up
ppnås.Kommunen har sedann 2011 inga lån
ngfristiga skuldder.
Kommunnen har ett efteersatt underhålll på fastigheteer och gator med 4-6 Mkr årlligen. Här kan man inte sägaa att målet nåttts.
pfyllnaden relaativt god för peerioden.
Sammantaget är målupp
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Kommu
unens penga
ar
kommer från

Och anväänds till

Skatteu
underlagets
s utvecklin
ng
Att skatteeunderlaget utvvecklas i takt med
m kommuneens netto kostn
nader är en förrutsättning förr att uppnå god
d ekonomisk
hushållninng.
nat per invånarre ligger ca 7 % -enheter und
der riksgenom
msnittet. Antaleet personer
Kommunnens eget skatteeunderlag räkn
med beskkattningsbar inkkomst har ökaat under tre av de fyra senastte taxeringsåren trots att antaalet invånare minskat.
m
Skatteutjäämningssystem
met kompenserrar kommunenn delvis för skaatteintäkter und
der genomsnitttet genom inkkomstutjämninggsbidraget.
Skatteutjäämningssystem
mets utformnin
ng innebär att aantalet invånarre den 1 novem
mber året innan
an verksamhetssåret är
viktigare fför utvecklingeen av kommun
nens skatteintääkter än ökninggen av det egn
na skatteunderllaget. En viss tillväxt
t
av
det egna sskatteunderlagget behöver därrför inte innebbära ökade intääkter från skattt och utjämninngssystem, men
n är i sig ett
tecken påå en positiv utvveckling för ko
ommunen.
Skatteundderlaget i riket innebär tillväxxt i nominella ttal med 3,5 resspektive 3,1 % år 2013-20144
Kommunnens ekonomi påverkas
p
även av andra faktoorer än arbetsm
marknaden, inte minst den eekonomiska po
olitik som
förs, menn även annat so
om kostnadssäänkande åtgärdder i verksamheten, räntelägeet och extra tilllskott utifrån.

13
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Resultat för periioden 2015-01-01-20
015-04-30
Budgetaavräkning tkr

Progno
os för Prognoos utfall
2015
mot bbudget

Bu
udget
2015

Redovvisat
2015-004-30

Verksam
mhetens intäkteer
Verksam
mhetens kostnaader
Avskrivnningar

1466 387
-5355 705
-122 900

52 237
-183 894
-4 689

174
4 605
-560
0 138
-13
3 300

28 218
--24 433
-400

51 744
-177 008
-4 755

Verksam
mhetens nettokkostnader

-4022 218

-136 346

-398
8 833

3 385

-130 019

2833 308
1199 550
1 000
-100

93 938
39 132
62
0

282
2 335
118
8 334
1 000
-50

-973
-1 216
0
50

91 311
40 246
278
-31

1 540

-3 214

2 786

1 246

1 785

0
0

0
0

0
0

2 786

1 246

1 785

Skatteinttäkter
Generellla statsbidrag och
o utjämningg
Finansieella intäkter
Finansieella kostnader
Resultat före extraordiinära poster
Bokslutssdispositioner
Extraorddinära poster
Årets reesultat

1 540

-33 214

Periodenss resultat uppggår till -3,2 Mkrr men prognossen
för helåreet 2015 visar påå ett resultat på 2,8 Mkr vilkket är
1,2 Mkr bbättre än budgget.
Nämnderrnas resultat fö
ör perioden är ett underskottt
mot budgget på 2,1 Mkrr. Budgeten är här beräknad som
4 månadeer av tolv, vilkeet innebär att alla
a månader skkulle
vara lika.
Helårsproognosen i nämnderna visar på
p ett överskottt
jämfört m
med budget om
m 1,2 Mkr. Kom
mmunstyrelsenn
har i proggnos 8,4 Mkr gentemot
g
budgget främst
hänförligtt till större intääkter med nytt avtal med
Migrationnsverket.. Barn
n-& Utbildninggsnämnden -00,6
Mkr samtt Socialnämndeen -5,6 mkr . Miljö,
M
Bygg&Hälsoskkyddsnämnden
n beräknar nå budgetmålet
b
såå när
som 0,2 M
Mkr.
Kostnadeerna för pensio
oner beräknas öka något då
pensionerr till förtroendevalda skall beeräknas. I postten
ingår ocksså kommande intäkt från AF
FA premier fråån
2004; här försiktigt berääknade till 2,4 Mkr
Skatteintääkterna i budgeet och helårsprrognosen
innehållerr såväl effekt av
a sämre skatteeunderlag än
beräknat.

Redovisat
2014-04-30

Prognostiserad resultatavvikeelse mot bud
dget för kom
mmunen

består av fyra delar:
Mkr

2015- 2014- 2013- 2012prognos
12
12
12
Nämnder
2,0
7,8 12,3 -19,8
Finansförvaltn
ning, pensioneer
1,8
0,9
9,6
0,1
-0,4 -1,2
0,6
Av- och nedsk
kivningar
0,1
-2,2 -1,1 -2,9
Skatter
1,2
1,2
6,4 19,6 -18,4
Sum
mma
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N
Nämnderrnas periiodresulttat 2015‐‐04‐30 in
nkl progn
nos för 20
015
Årsbudget
2015

Redovisat
Jan 15 ‐
Apr 15

Period
d‐

P
Prognos

avvikellse

2015

UNFULLMÄKT
TIGE , REVISIION MM
KOMMU
Kostnad
der
3 375
5

750

3 375

Intäkterr

‐675
5

‐35

‐675

NETTO

2 700
0

715

12 865
5

3 74
49

12 865

Intäkterr

‐400
0

‐131

‐400

NETTO

12 465
5

3 618

TEKNISK
KA
Kostnad
der

38 862
2

14 24
47

38 453

Intäkterr

‐12 316
6

‐4 026

‐12 245

NETTO

26 546
6

10 221

FASTIGH
HETER
Kostnad
der

22 258
8

7 230

21 508

Intäkterr

‐34 191
1

‐11 34
40

‐34 191

NETTO

‐11 933
3

‐4 110

KOMMU
UNSTYRELSEN
Kostnad
der

AFFÄRSSVERKSAMHE
ET
Kostnad
der

2 700

185

538

12 465

26 208

1 371
‐1

‐12 683

132

Skillnad
Budget‐
prognos

0

0

338
8

750
0

30 411
1

9 250

31 327

Intäkterr

‐32 775
5

‐11 451

‐34 118

NETTO

‐2 364
4

‐2 201

STÖDFU
UNKTIONEN
Kostnad
der

27 175
5

10 673

28 742

Intäkterr

‐6 699
9

‐2 94
48

‐8 550

NETTO

33 442
2

7 725

NÄRING
GSLIV O ARBE
ETSMARKN
Kostnad
der

33 836
6

10 818

34 568

‐29 462
2

‐9 897

‐36 615

4 374
4

921

FRITID O
OCH KULTUR
R
Kostnad
der

16 288
8

5 983

16 183

Intäkterr

‐1 627
7

‐64
47

‐1 697

NETTO

14 661
1

5 336

‐449

14 486

175
5

A KOMMUNST
TYRELSEN
SUMMA

66 925
5

22 225

85

58 530

8 394
4

Intäkterr
NETTO

15

‐2 791

1 413

20 192

‐900

537

‐

2047

427
7

283
3

6 421
1
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Årsbudget
2015
FÖRSKO
OLA & GRUND
DSKOLA
Kostnad
der

Redovisat
Jan 15 ‐
Aug 15

P
Prognos
2015

116 595
5

41 697

117 060

Intäkterr

‐8 699
9

‐3 115

‐8 735

NETTO

107 896
6

38 582

45 412
2

16 04
45

47 063

Intäkterr

‐13 495
5

‐5 34
45

‐14 981

NETTO

31 917
7

10 700

SOCIALN
NÄMNDEN
Kostnad
der

197 792
2

70 550

216 144

Intäkterr

‐33 662
2

‐17 054

‐46 366

NETTO

164 130
0

53 496

MILJÖ‐ B
BYGG OCH HÄ
ÄLSOSKYDDS
SNÄMNDEN
10 212
Kostnad
der
2

3 334

10 426
‐2 508

SANDBA
ACKA
Kostnad
der

2 617
‐2

‐61

1 214

108 325

32 082

169 778

Intäkterr

‐2 462
2

‐855

NETTO

7 750
0

2 479

522 605
5

174 057

545 238

Intäkterr exkl internaa poster

‐143 987
7

‐50 939

‐168 605

NETTO
121650
NER, ARBETSSGIVARAVG,
PENSION
LÖNEöK
KNING MM
Kostnad
der
Intäkterr
NETTO

378 618
8

123 118

13 900
0
‐3 200
0
10 700
0

5 337
‐1 298
4 039

12 900
0

4 689

13 300

0

0

0

12 900
0

4 689

Verksam
mhetens kosstnader
Verksam
mhetens intä
äkter
Avskriv
vningar

535 705
5
‐146 387
7
12 900
0

183 894
‐52 237
4 689

Verksam
mhetens
nettoko
ostnad

8
402 218

136 346

SUMMA
A NÄMNDER
Kostnad
der exkl intern
na poster

AVSKRIV
VNINGAR
Avskrivn
ningar enligt plan
Nedskrivvningar
NETTO

16

105

7 918

‐429
9

‐165
5

‐5 647
7

‐168
8

1 274
‐1

376 633

1 985
5

‐473

14 900
‐6 000
8 900

1 800
0

‐389

13 300

‐400
0

560 138
‐174 605
13 300

‐2 136

398 833

3 385
5
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Utredn
ning av balanskrave
et
Enligt de balanskravsreggler som gällerr från och medd 2004-12-01, ska ett negativ
vt årsresultat tääckas i kommaande års budgeetar
senast inoom tre år.
o Balanskkravsresultat fö
ör 2012 är +1 322 tkr
o Balanskkravsresultat för
f 2013 är + 7 693. Undeer detta år skeedde avsättnin
ng till Resultattutjämningsresserv (RUR) med
m
11 362 mkr, varav 3 742
7 Mkr beslutades att ingå i Ingående egeet kapital vid årrets början.
o Balanskkravsresultat fö
ör 2014 är + 7 886. Under ddetta år skeddee avsättning tilll Resultatutjäm
mningsreserv (RUR) med 1 438
4
mkr, såå att RUR vid årets
å
utgång up
ppgår till 12 8000 tkr.
o Prognoostiserat balansskravsresultat för
f 2015 är 2 7786 tkr
o
nskapsår överstiger intäkternna, skall det negativa resultaatet
Kommunnallagen stadgaar att om kosttnaderna för eett visst räken
regleras ooch det redovissade egna kapiitalet enligt ballansräkningen återställas und
der de närmastt följande tre åren.
å
Fullmäkttige
skall dessuutom anta en åtgärdsplan fö
ör hur återställlandet skall skee. Samtliga tidigare ansamladde förluster haar reglerats undder
tidigare årr.

Årets resultat enligt
resultatrräkning
Avgår: ssamtliga realisaationsvinster
Tillägg: rreavinster enl.
undantaagsmöjlighet
Synnerliga
ga skäl enligt KL
L § 8:5
Avveckllingskostnaderr
flygförarrutbildning
Tillägg: iianspråktagandde av
sparandee- pensionsinlö
ösen
Tillägg R
Realisationsförrlust enligt
undantaagsmöjlighet
Avsättniing RUR
Justeratt resultat

2013

2014

2015
pro
ognos

16 165

10 930

2 786

-852
0

-1 606
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 620

-1 438

0

7 693

7 886

2 786
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Investteringsre
edovisning 2015--04-30
NÄMN
ND / ENHET
T
(tkr)
SERV
VICEENHETE
EN / KOMMU
UNSTYRELSE
EN /
STÖD
DFUNKTIONE
EN
BARN
N OCH UTBIL
LDNINGSNÄ
ÄMNDEN
FRITIID OCH KUL
LTUR
SOCIA
ALNÄMNDE
EN
MILJÖ
Ö-, BYGG- OCH
O
HÄLSOS
SKYDDSNÄM
MNDEN
CENT
TRUMBADET
T
IT-EN
NHETEN
KOST
TENHETEN
FASTIIGHETER
GATU
UENHETEN
PARK
K OCH ANLÄ
ÄGGNINGAR
R
SUMM
MA SKATTEF
FINANSIERA
ADE
INVES
STERINGAR
R
AFFÄ
ÄRSVERKSAM
MHETER
STAD
DSNÄT
CAMP
P GIELAS
VATT
TEN OCH AV
VLOPP
AVFA
ALLSENHETE
EN
SUMM
MA AVGIFTS
SFINANSIER
RADE
INVES
STERINGAR
R
SUMM
MA TOTALA INVESTERIINGAR
SKAT
TTEFINANSIIERAD
OCH A
AVGIFTSFIN
NANSIERAD
D VERKSAMH
MHET

18

Budget
2015

Investerat
t.o.m.
2015-04-30

Kvar av
budget
2015

Prognos
2015

1 700
1 328
503
1 760
2 080
40
3 179
1 300
7 965
1 954
323

0
649
81
7
37
0
148
0
306
0
0

1 700
679
422
1 753
2 043
40
3 031
1 300
7 659
1 954
323

1 700
1 328
503
1 230
2 077
40
3 179
765
8 613
1 400
323

22 132

1 228

20 904

21 158

1 313
1 100
7 133
2 816

5
0
317
1 788

1 308
1 100
6 816
1 028

1 313
1 100
6 090
2 540

12 362

2 110

10 252

11 043

34 494

3 338

31 156

32 201
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Finansieringen
n av pensionsfförpliktelser en
nligt den gam-la modellen sk
ker i form av ååterlåning. Med
dlen finns pla-cerade i komm
munens anlägggningstillgångaar. Inlösen harr
genomförts 20
012 samt 20144 med 15,4 Mkkr.

Pensioner och
h pensio
onsskuld
Pensionssskulden repreesenterar i sto
ora delar ett historiskt arvv som har upp
parbetas underr decennier. G
Grovt
uppdelat ffinns två typerr av pensionsskkuld:
1.

2.

De nya beräkningarna av pensionsavvsättning och
h
delse (RIPS-077) innebar en kraftig ökningg
ansvarsförbind
av kommunen
ns pensionsförrpliktelser, främst vad avserr
ansvarsförbind
delsen. Ändradde ränteantagaanden och be-räknad ökad livslängd hhos pensionsttagarna utgörr
grunden till den kraftiga ökningen avv kommunenss
ansvarsförbind
delse.
Enligt pensionsprognosen från KPA fö
ör kommunen
n
pensionsskuld
dsutveckling koommer utbetalningarna från
n
pensionsavsättningen att ööka fram till 2013 för attt
sedan minska.

Pensiion intjänad före
f
1998. Den
nna redovisas som
en aansvarsförbinddelse utanför balansräkninngen.
Dettaa är den större
s
delen av kommuunens
pensiionsskuld
Pensiion som intjän
nats från 19988. Denna intjän
änade
pensiion enligt dett nya pension
nssystemet avvsätts
direkkt till den anstäälldes pensionsskonto

Utöver deetta finns vissaa förmånsbestämda och avtaalade
pensionerr.
Mkr

201550430 20141231 20131231 20121231 200111231

Avsättniingar för pensiioner och liknaande
ansvarsfförpliktelser
Ansvarsförpliktelser - pensionsförplliktelser som innte
tagits uppp bland avsätttningar
Ansvarsförbindelse fö
ör pensioner in
ntjänade före 1 998
./. Finannsiella placerin
ngar
Summaa pensionsförp
pliktelser som
m återlånas i
verksam
mheten
Eget kaapital
Skillnad
d

19

5,6

4,4
4

4,7

4,9

5,8

0,6

0,0
0

0,0

0,0

0,0

202,9
2

205
5,4

223,7

211,3

223,1

0

0

0

0,0

0,0

209,1

209
9,8

228,4

216,2

228,9

200,2
2

203
3,4

192,5

176,4

191,2

8,9

6,4
6

35,9

39,8

37,7
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n
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Tekniska
a enhete
en

Verksa
amhetsb
berättels
ser

neringen fortgåår. Planen är fö
ör närvarande
Översiktsplan
ute på granskn
ning. Vi har nuu kommit så låångt i
Vittjåkksprojeektet att vi efteer en hel del fö
örberedande
arbeten lämnaat in en officielll ansökan till Länsstyrelsen.
L
I ansökan beggär vi att Länssstyrelsen lyfter bort
reservats-bestämmelserna föör vissa ytor an
nslutning till
D
ytor ska kkommunen seedan kunna
skidbacken. Dessa
köpa av Naturrvårdsverket fö
för att kunna säälja vidare till
någon exploattör som kan byygga stugor occh hotell på
området.
Vi testar att fö
örse våra entreeprenadmaskin
ner med GPS
för att underläätta uppföljninng.
Vi driver Ringgelvallen och IIsladan i egen regi
r sedan
årsskiftet. Dett fungerar utm
märkt.
Under periodeen har följandee verksamheteer flyttats till
Tekniska: Bidrrag till enskildaa vägar, bidragg till
gårdsbelysningg, bidrag till ennskilt VA, lokaal
landsbygdstrafik, industrimaark, allmän maarkreserv,
verksamhet occh bostadsmarkk.
exploateringsv

Kommu
unstyrels
sen
Koncernsa
amordning
Under 2015 hhar arbetet med samordning fortsatt, bl a
genom konceernledningsträfffar. I Kommu
unfullmäktiges
övergripande mål för komm
munens verksaamheter framhhävs
samverkan occh koncerntän
nk. De mål som
m
kommunstyreelsen har satt för
f sin verksam
mhet kräver akktivt
samarbete övver nämnds- fö
örvaltnings- occh bolagsgränseer.
Samiskt förvaltningsområde
Arvidsjaurs kkommun är seddan 2010 ett saamiskt förvalt-ningsområde med ett ökat ansvar
a
för att bevara
b
och stäärka
m kommunen
n.
samiskan inom
Översiktsp
planer
Den juridiskaa utvecklingen har gått mot att
a ge allt störrre
tyngd åt kom
mmunens viljein
nriktning i öveersiktsplanen vvid
tvister mellann olika intresseen om mark- och vattenanvändning.
d
att ha en
n än viktigare rroll i
Översiktsplannen kommer därför
den framtida samhällsplaneeringen.

Framtiden
Samhällsbyggn
nadsprojektenn tenderar att öka
ö och det
blir allt viktigaare med snabbba handläggnin
ngsprocesser.
Vi ska jobba för
f att ha attrakktiva parker occh
grönområden.. Fokus komm
mer att ligga på de områden
som är mest besökta
b
eftersoom det inte fin
nns resurser
för att hålla alla områden i to
toppskick och vi måste
därför prioriteera.
Alla allmänna platser innefat
attas av Boverkkets regler om
tillgänglighet och
o enkelt avhhjälpta hinder. Vi måste
aktivt jobba med
m att göra vååra områden mer
m tillgängliga
och användbaara för personeer med nedsattt rörelse- och
orienteringsfö
örmåga.

Ekonomi
Budgetutfalll
enheter

B
Budget

Red
dovisa
at
2015

Avvikeelse

201504
Kommunfulllmäktige
Kommunstyyrelsen
Teknik och
infrastrukturr
Fastigheter ooch lokaler

2 700
12 465

715
3 618

185
538

26 546

10 221

-11371

-11 933

-4
- 110

132

Näringsliv o
Arbetsmarknnad

4 374

921

537

Fritid och kuultur

14 661

5336

--449

Stödfunktionner

20 476

7 725

--900

-2364

-2
- 201

1 413

66 925

22
2 225

85

Affärsverksaamhet
Summa netttokostnad

Fastighe
eter
Mycket tid harr gått till planeering och upph
handling för
underhållsprojekt som ska uutföras under året.
å Detta
berör i synnerrhet takbyten ppå såväl skolorr som
kommunalhuss.
Händelser av
a betydelsee
Nytt internt hyresavtal tilläm
mpas fr o m 20015
Framtiden
Komponentav
vskrivning skaa införas vilket kan komma
att påverka fraamtida budgete
tering.
Eventuellt skaa Åkerbärets fööre detta lokal på
Slalomåkaren 2-3 ställas iorddning till förskkola under
sommaren förr att vara klar ttill hösten.
Mer personal behövs och pllaneras för nässta år för att
kunna klara av
v underhållsplaanering och
verksamhetsfö
örändringar påå ett effektivt och
o bra sätt.

Sammantagett visar perioden
n januari-april 2014 på ett
överskott moot 4 tolftedelar av budgeten om
o 85 tkr.
Resultatberäkkningen mot budget bygger alltså
a
på
betraktelsesätttet att alla mån
nader är lika över
ö året. Vilkeet de
givetvis inte äär i alla verksam
mheter.
Prognos fö
ör 2014
Sammantagenn prognos för helåret 2014 visar
v
på 8,4 Mkkr
mindre nettokkostnad än anggiven budget. Störst positivaa
avvikelse finnns hos Arbetsm
marknadsenhetten på 7 Mkr ooch
är hänförlig tiill nytt avtal med
m Migrationsverket.
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förutom huvu
udbiblioteket ooch filialen i Glommersträsk
ansvaras för skolbibliotekenn på alla skolorr med
nköp och skötssel.
bemanning, in
Utlåningen påå biblioteken hhar minskat meen besökandet
har ökat. Bibliiotekens utöknning av e-tjänster gör att
besökandet minskar
m
för omllån och reservvationer.
Arbetet med RFID-märknin
R
ng har påbörjaats.
Medborgarhuset tillhandahååller lokaler förr arrangemangg
och aktiviteterr som föreninggar, privatpersoner, företag
och kommuneen själv ansvarrar för. Lokalerna har
använts vid 32
20 tillfällen. Skkytteföreningarrnas nyttjande
av skyttehallarrna är inte meddräknat. Biografverksamhet
bedrivs i egen regi och antallet biovisningaar är i snitt två
per vecka. Bessökandet har öökat med i snittt tio
personer, messt på ”vanliga”” kvällsbion meedan besöken
på matineér har minskat. Dee digitala visningarna och
h beroende
dagbio går forrtsatt bra. Verkksamheten är helt
av filmutbudet som denna vvår inte varit säärskilt bra för
barnen.
Allmänkultureell verksamhett tillhandhålls i första hand
genom förenin
ngars verksam
mhet men för barn
b och
ungdomar finn
ns ett utbud soom till största delen erbjuds
genom kultur och fritids förrsorg. Kultur i vården
erbjuder fortsatt utbud för dde som finns in
nom
äldreomsorgen
n, både på ochh utanför boen
nden. Det är
en mycket upp
pskattad verkssamhet som haar stor
betydelse för det
d sociala innnehållet för varrje enskild
deltagare.
Även detta år finns projektm
medel för att kunna
k
stötta
speciella arran
ngemang och aaktiviteter vilkeet gör att det
allmänkulturellla utbudet kann bli mer varieerat och större
arrangemang är
ä möjliga att ggenomföra.
Kulturskolanss samgående tilill en kreativ akktivitets- och
har haft stor betydelse
b
för uutbudet för barrn och unga.
Arbetet med att
a få en helt ny verksamhet att fungera
kommer att taa tid och det ärr tvåolika kultu
urer samt
personal från olika verksamhheter som skalll hitta
arbetssätt som
m fungerar. Förrhoppningen är
ä en
förbättrad inteegration och m
möjlighet att gee barn och
unga ett bra sttöd tack vare dde olika kompeetenser som
finns i verksam
mheten.
Kulturskolanss verksamheterr har delvis förrändrats i de
nya lokalerna. Förutom tradditionell
kulturskoleverrksamhet med musik, dans, film/foto,
f
bild och dram
ma erbjuds ”proova på” kurserr på kvällstid
och på lov.
d traditionelllla verksamheten är 170 och
Elevantalet i den
inom övrig veerksamhet 220 deltagare. Den
nna termin
säljs musikläraartjänst till Arjeeplog vilket gjort att
utbudet i Arviidsjaur kunnatt breddas.
Föreningsstöd
det till idrottsfööreningar, föreeningar med
övrig barn- occh ungdomsveerksamhet, sko
oterföreningar
och föreningaar som driver uutomhusbassän
nger har
fördelats. Totaalt 20 föreninggar som delat på
p 369 tkr.
Fria lokaler är ett viktigt stöd
öd för föreninggslivet och har
kunna behållas även detta årr.

Närings
sliv
n och i kringligggande kommuuner
Inom Arvidsjjaurs kommun
pågår eller plaaneras större in
nvesteringar/eetableringar. N ågra
att nämna; Booliden planerarr att öppna en koppargruva i
Älvsbyns kom
mmun. Rail Teest Nordic plan
nerar starta uppp
en helt ny testnäring inom Arvidsjaur
A
och
h Skellefteå
kommun.
En stor utmaning är att utreeda vilka speciffika
ommun komm
mer
personalförsöörjningsbehov Arvidsjaurs ko
att mötas av i samband medd större investeeringar och
etableringar, eexempelvis Lavver.
Ansökningar titillsammans medd andra kommu
uner om
strukturfondsm
medel kan om de
d bevlijas vara goda
g verktyg förr att
skapa förutsätttningar för ett växande
v
näringslliv.

Arbetsm
marknad
75 st inskrivnna vid flyktingm
mottagningen. Vilket vida
överstiger denn beläggningsp
planering som är upprättad.
Trafikskolan i Arvidsjaur ärr from 20150301 införlivad i
b
på Idééum.
enheten. Verkksamheten är belägen
Nytt avtal meed Migrationsvverket gällandee from 201502 01
De höga inskkrivningsnivåerrna på flyktinggmottagningen har
lett till att kom
mmunen erhålllit högsta presstationsnivån ppå
ersättningarna. Kostnadern
na är ändock i paritet
p
med
budget.
onsverket avseeende
Det ny avtaleet med Migratio
ensamkommaande, har lett till
t att beräknin
ngsgrunderna ssamt
ersättningsnivvåerna förändrrats markant.
Arbetsbelastnningen inom viissa verksamheeter är myckett
hög, på grundd av höga inskkrivningssiffrorr. Personalen ggår
mellan verksaamheterna för att täcka för varandra.
v
n ca 90 feriearb
betare varje
Inom enhetenn anställs även
sommar.
Offentligt skyyddade arbeten
n, OSA innefattar 4
heltidstjänsterr
Instegsjobb innnefattar 4 st.. heltidstjänster.

Fritid oc
ch Kulturr
Verksamhett
Bibliotekslageen anger grundden för verksamheten inom det
allmänna bibllioteksväsendeet. Enligt lagen
n ska varje
kommun ha ffolkbibliotek.
Biblioteken skkall vara tillgän
ngliga för alla och
o anpassadee till
användarnas behov, särskiltt främja läsnin
ng och tillgång till
litteratur och ägna särskild uppmärksamh
u
het åt barn ochh
ungdomar förr att främja deeras språkutvecckling och
stimulera till lläsning. Biblio
otekens prioriteerade grupper är
personer medd funktionsneddsättning, personer med annnat
modersmål änn svenska, natiionella minoritteter.
I Arvidsjaur hhar vi ett nära samarbete med skolan och

Händelser av
v betydelse
RFID-märkningen av bibliootekets medier har påbörjats
med inköp, installation och utbildning. Märkningen
görs under som
mmaren och ssjälvutlån/-återrlämning
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införs from hhösten. Detta kan
k komma attt innebära
meröppet sam
mt är en stor arrbetsmiljövinst för personaleen
samtidigt som
m man gör en effektivitetsvin
e
nst.
Arvidsjaurs F
Fotoarkiv har läänge varit ur funktion,.
f
Ett
gammalt systeem som inte sttämmer överen
ns med de nyaa
system komm
munen har för webben. Samvverkan har sökkts
hos tre grannnkommuner occh alla har gått med i projekttet.
Finansieringeen görs till störrsta delen av medel
m
som bevi
viljats
externt och nnu saknas en mindre
m
summa som kommunnerna
skall gå in meed.
Det beslut soom tagits om attt ej debitera städkostnader fför
de som fritt nnyttjar Medborrgarhuset inneb
bär högre
kostnader dettta år.
En nationell sstrategi skall taas fram för kullturskolorna i
landet. Kulturr- och fritidsch
hefen har deltaagit i ett rådslaag på
nationell nivåå inför detta arrbete. Strategin
n skall vara klarr i
september 20016.
Kulturskolan i Arvidsjaur har
h bildat ett naationellt nätverrk
mamns med Svveriges
för ungas delaaktighet tillsam
Kulturskolerååd.

•Vi har haft flera avloppstoppp.

Ekonomi
p tilldelad ram
m och nya löneer
Löneökningaarna har lagts på
gäller from föörsta april. Verrksamhetsstödet till föreninggar
periodiseras sså att de fördellas jämnare övver året. I
personalkostnnader ligger semesterlönesku
ulden fördelat llika
tills den tas ut. Ett litet överrskott mot bud
dgeten i
prognosen m
men det är mer troligt att vi gåår plus minus nnoll.
Personal
Inom förvaltnningen finns 15 personer ansställda, 7
deltidsanställdda med varieraande tjänstgöriingsgrad från 00,5 –
0,95 % tjänst samt 8 heltidssanställda. Sjukkfrånvaron harr varit
3,72 % underr perioden.
Framtiden
Arbetet med det fritidspolittiska handlingssprogrammet sstartade
h avstannat i och med valett och
under föregåeende år men har
osäkerhet om
m var kultur-occh fritidsfrågorrna skall hanterras
politiskt. Förhhoppningen ärr att kunna ha ett nytt prograam klart
under 2015.

Stödenh
heter
Alla stödenheeter för nämndderna är samlade under
kommunstyreelse. Här ingårr nämndskanslli, växel,
övergripande personalfrågo
or, löneadminisstration IT-stööd,
ekonomi ochh upphandling.
Växeln är ett samarbete meed kommunerna i 4kom
Arjeplog, Malåå och Sorsele).
(Arvidsjaur, A
Lönesystemett ingår i den gemensamma
g
lönenämnden
l
Så gott som ssamtliga enheteer genomgår utveckling
u
mott
mera digitaliserade processeer för att minska på manuelll
hantering.

Framtiden
Vi står inför stora utmaninggar i framtiden. Vi måste ökaa
ningsnät och vååra
förnyelsetakteen på vårt ledni
anläggningar. Vi har drygt 220 mil ledning i kommunen.
Det mesta bygggdes under 500-talet och med en
förnyelsetakt på
p 40 år så innnebär det att vii bör åtgärda
ca 5 km per årr mot 1 km som
m vi ligger på nu och då harr
vi ledningsnätt som har 100 åår på nacken. Detta
D
medför
att vi måste ök
ka inventeringgstakten av ledn
ningsstatusen,
så att våra insaatser görs där dde får störst nytta.
n
Alla
åtgärder är välldigt kostsamm
ma och ålder på
p
ledningsnätet är inte helt avggörande om fö
örnyelse är
m haft tillsyn avv 11 små
nödvändig. Vii har dessutom
avloppsanlägggningar och alla
la har fått undeerkänt av olikaa
anledningar. Vad
V som komm
mer ett behövaa åtgärdas på
dessa kommerr att variera i oomfattning. Vi har gjort en
åtgärdsplan fö
ör dessa 11 anlä
läggningar som
m är en
löpande plan där
d vi gör en innventering, prioritering,
utredning och
h åtgärdsbehovv av prioriterad
de
anläggningar 2014.
2
Åtgärdarr 2015 och forrtsätter med
prioriteringar, utredningar ooch så vidare varje
v
år. Vi
kommer även inkludera de aanläggningar som inte gjorts
någon tillsyn av.
a
Vi skall ta fram
m nya vattenskkyddsområden
n för alla
vattenanläggningar. Vattenskkyddet för Arvvidsjaur är
påbörjat, men kommer förm
modligen inte att
a bli klart
detta år. Vi villl invänta resulltaten av provb
borrningarna
vi gjort på klockarberget vilkket i sin tur ko
ommer att
påverka det/d
de nya skyddsoområdena.
Detta innebär att vi måste joobba smart och väldigt
långsiktigt. En
n femårig plan är för kort förr denna
verksamhet däär många invessteringar har en
e 100 årig
livslängd. Vi måste
m
ta fram een va-plan som
m visar på
nuläget och uttifrån den ta frram en va-strategi för hur vi
skall hantera det
d och på vilkken nivå våra anläggningar
a
skall ha i fram
mtiden. Tyvärr sser det inte så roligt ut på
många ställen om vi tittar påå åldersstruktu
ur och
o avlopp.
utflyttning av områden där vvi har vatten och
A-organisation som vi nu harr
Detta påverkaar även vår VA
förstärkt med en arbetsledarre för att klara detta arbete.
n av Arvidsjauurs VA-system
m och
När huvudelen
infrastruktur byggdes
b
upp hhade vi en störrre
organisation som minskat i ttakt med att vii övergått till
enbart drift occh underhåll.
Vi måste öka frekvensen av underhållsspo
olning av vårt
avloppsnät förr att minska ollägenheter för anslutna
fastigheter. Vii måste även bbörja renspola Arvidsjaurs
A
dricksvattennäät så att vi minnskar uppkomssten av brunt
vatten vid drifftstörningar.

Affärsv
verksam
mheter
Vatten och
h avlopp

Vi kommer attt behöva höja vår VA-taxa för
f att klara dee
investeringar vi
v måste göra.. Rimligtvis ko
ommer den attt
behöva höjas med cirka 3-44 % per de näärmaste 4 åren
n
bara för att klaara nuvarandee reinvesteringssplan.

Händelser aav betydelse
•Ingen vattennläcka under perioden
• Slambilen soom vi köpt tilllsammans med
d avfall
(slamtömningg av enskilda brunnar)
b
fungeerar bra
•Provpumpniing av borrhål till ny reservvvattentäkt pågåår

22

Kf vversion
n

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na
Avfall till
sortering

Camp Gieelas

Camp Gielas omfattar verkksamheterna
pingplats
 Stuggby och Camp
 Sporthall
 Skiddspår
 Prässtberget
 Vitttjåkk
Intäkterna fråån stugbyn är något högre än
ä föregående åår.
Verksamhetskkostnaderna ärr betydligt höggre jämfört meed
samma periodd föregående år,
å vilket till sto
or del hänger
samman medd att Vittjåkk hållits
h
öppet.

Brännbart

0 ton

20 ton 21
2 ton 44 ton
n
118
ton

153
1
ton
t

92 ton
n
445
ton

Stadsnät

Vi drabbas av Vattenfalls föörändringar i siitt el-nät.
m
Luft-burna el--ledningar flytttas och i byar markförläggs
el-ledningarnaa.
Tillsammans med
m IT Norrbbotten förs diskkussioner
med
bl.a. Vattenfalll om tolkning av avtalen, vad gäller
kostnaden förr flytt av fiber i Vattenfalls ell-ledningar.
Beroende på utfallet
u
av förhhandlingar med
d Vattenfall
kan både driftts-och investerringskostnaderr öka under
året.
Framtiden
Avtalet med OpenUniverse
O
löper ut 20150930 och de
har inte för av
vsikt att förlängga avtalet. Diskussioner
pågår om fram
mtiden.
I samband meed Net4Mobiliitys satsning påå utbyggnad
av deras mobiila nät förs diskkussioner, i samråd med
IT Norrbotten
n, om möjligheet att ansluta deras
d
basstationer tiill vårt ortssam
mmanbindandee nät på olika
ställen i komm
munen.

Mängden inkkommet avfall januari-april
tert1
t
2012
2

140
ton

8 ton

Framtiden
Under 2016 kommer sopbillens färdväg attt utökas och
på det sättet hoppas
h
vi kunnna erbjuda fler fritidshus
sophämtning under sommarren.
kningar av neddlagda deponieer fortsätter.
Miljöundersök

Händelser aav betydelse
Under periodden har arbete med upphand
dlingar startat.
Utfallet kan kkomma att påvverka taxa fram
mgent.
Grundavgifteen 2014 för frittidshus debiterrades i januari..
Intäkten för 22014 har perio
odiserats till detta år. Införanndet
av denna taxaa har tagit myccket tid att gen
nomföra myckeet
på grund av m
många fritidsh
husägare har reeagerat.
Antal besökarre på ÅVC i Arvidsjaur
A
är fo
ortsättningsvis
över 8 000. D
Det har under perioden
p
varit 10 152 bilar
vilket är 857 sstycken fler än
n toppnoteringgen förra året.

tert1
2013

156
ton

9 ton

Hushålls- 496
496
470
453
4
avfall
ton
ton
ton
ton
t
*Inga uttransp
porter har skettt under period
den.

Verksamhetten
mma period 20 14.
Mängden husshållsavfall harr ökat mot sam
Ökningen berror på hög belläggning på ho
otell och liknadde
under vinterm
månaderna. Bååde hotell och flygplats har hhaft
extratömninggar under perio
oden.

tert11
20144

5 tonn

Restavfall
0 ton* 0 tonn*
till Deponi

Avfallsenh
heten

tert1
2015

6 ton

tert1
2011
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Budgetavstämning affärrsverksamheteer exkl. avskrrivningar och
h finansiella
och intäkter
kostnader o

Å
Årsbudget
2015
CAMP GIEL
LAS
Kostnader

Redovissat Periodreesultat Prog
gnos Avvikkelse
Jan 15- A
Apr
2015
15

-8 322

-3 6647

-9022

8 520

3 5540

9220

198

-1107

-8 862

-2 5558

-9370

9 672

2 8848

9654

810

2290

-12 067

-2 6615

-11775
-

13 173

4 4482

13834

1 106

1 8867

-1 160

-4430

-1160

1 410

5581

1410

NETTO

250

1151

67

250

0

TOTAL

2 364

2 2201

1 413

2 791

427

Intäkter
NETTO
AVFALLS E
ENHETEN
Kostnader
Intäkter
NETTO
VA-ENHET
TEN
Kostnader
Intäkter
NETTO
STADSNÄT
T
Kostnader
Intäkter

-173

21

1498

24

198

284

2059

0

-526

953
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Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål
Kommu
unstyrels
sen

Övergrip
pande mål:
An
nalys:
Vad har hänt under periodeen
gällande målluppfyllelse för
nämndens aarbete mot En
n
positiv bbefolkningsutveckling occh tillväxt? Vaad
har varit bbra? Vad har
fungerat m
mindre bra?
Vilka föräändringar ska
genomförass för att det skaa
gå ännu bätttre under nästaa
peeriod?

Ks verkssamhetsmål:

Nyckeeltal:
Måluppfyllellse:
Kommentar:
K
nstyrelsen har m
många process eller projektm
mål vars mått bbaserar sig på innevarande års
å
Kommun
verksamh
hets- eller proccessplan. Det här
h medför en hög andel vitaa markeringar i början på åreet
och är allltså helt naturliigt. Av de mål som inte är prrocess- eller prrojektbaseradee endast ett fåttal
haft mätp
punkt under peerioden. I de fallen
f
kvarstår förra mätningeens resultat tilll nästa mättillffälle.
Utmaninggen är att hittaa relevanta mättpunkter, vilkeet varit föremål
ål för diskussio
oner med mål- och
utvärderin
ngsberedningeen under 2012. Målarbetet haar tyvärr fått m
mindre utrymm
me i
koncernleedningsträffarnna under 20133 på grund av det
d rådande ekkonomiska lägeet. Det krävs
omtag i frågan.
fr
Måluppfyyllelse i Ks mål
ål kräver hög frrekvens av möten i gruppernna. För högre grad
g av
måluppfyyllelse måste deessa möten priioriteras, följass upp kontinueerligt på konceernledningsmö
öten
och efterfrågas av Ks.

nen ska
Kommun
arbeta förr en god
infrastrukktur för ökad
attraktivittet

En p
positiv
befolkningsu
utveckling occh
tilllväxt
Skapa lån
ngsiktigt
hållbara relationer
r
med nya och
befintligaa företag

2013 : Fastställa
plan för hurr de
som enligt 2012
2
års
inventering inte
hade tillgångg till
bredband skka få
det.
Mål 2012:
Kommunko
oncerne
n ska verka för fler
billiga flygreesor för
att motverkaa
konkurreran
nde
flygplatser vilken
v
används av många
/från
som ska till/
Arvidsjaur.
Mål 2013:
Deltagande i Insikt
för mätbarh
het inom
potentiella
förbättringsområde
n i målet.
Mål 2013:
f
Formulera förslag
till förbättrin
ngsåtgärder sam
mt
information
nsspridning.
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(Mål 20144: Tillsammans
med operratörer bygga ut
u
bredband
dstäckningen uttan
att behöva finansiera med
skattemed
del. )

Ingen upp
pgift

Arbetet skker i samverkaan
med ungd
domar på
Sandbackka.

Arbetet skker i samverkaan
med ungd
domar på
Sandbackka
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Arvidsjau
urs kommun
ska uppfaattas som en
långsiktiggt bra och
utvecklan
nde
arbetsgivare.

Arvidsjau
ur ska vara
Lappland
ds mest
attraktivaa kommun
att bo i.

Välkomn
na och
säkerställa att
nyinflyttaade blir en
delaktig resurs
r
i
Arvidsjau
urs kommun

En p
positiv
befolkningsu
utveckling occh
tillväxxt (forts.)

h
Barns och
ungdomaars vilja och
önskemåll ska särskilt
beaktas.

Genomföra 2015
års löneöverrsyn i
enlighet med
d de
centrala avtaaleens
intentioner, d v s
ny lön utbettalas
150427.
Översyn av det
personalpoliitiska
handlingsprrogram
met

Ny lön uttbetald 1504277.

Mål 2015:
Arvidsjaur skka ha
bästa rankingg i
Lappland enligt
Fokus mätniing
2015.
100% av de som är
dre och
18 år eller äld
som flyttade in för
två år sedan skall
vara i arbete eller
utbildning.
Svarsfrekven
nsen på
enkäten till
nyinflyttade skall
vara 70 % (22013)
och 80% (20014).

Mätningen
n bygger på 444
variabler uppdelade
u
på fem
f
områden. Arvidsjaur är på
p
plats 4 av 12 kommunerr i
Lappland.

Ledningsmöte med
ning,
kommunledn
skolchef och
h
rektorer.
Demokratidaag
genomförd

Ska ske årrligen under deelår
1.

Politiker och
h
tjänstemän i dialog
med unga i
Arvidsjaur.
Information till alla
elever om
kommunens
ungdomspollitiska
mål.
Utbildning fö
ör
elevråden.

Genom arrrangerade träfffar
enligt verkksamhetsmål
framtagnaa av kommunens
ledningsgrrupp.

Elevråden beeslutar
om budget.

Måste rekttorerna svara på.
p

Barn- och
uppen 6
ungdomsgru
möten per årr.
Styrgruppen 4
möten per årr

Kontinuerrliga möten un
nder
året, 3 tom
m 30/4
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Egen undersökning:
n sker i novem
mber
Mätningen
årligen.

Egen undersökning:
Mätning görs
g i novembeer
varje år.

Genomförs under delår 1.

Under deo
omokratidagen
ns
em

Ingen träfff genomförd

Kf vversion
n

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na
Övergripan
nde
mål:
Vad har häänt
under periooden
gällandee
måluppfyllelsse för
nämndens arrbete
mot ökadd
samverkaan,
koncerntänkk och
effektivitet? Vad
har varit bra?? Vad
har fungerrat
mindre brra?
Vilka förändrringar
ska genomfföras
för att det skka gå
ännu bättre uunder
nästa periood?

Ks veerksamhetsm
mål:

Målup
ppfyllelse:

Kom
mmentar:

Fyll i analysen härr, enligt instru
uktioner till vänster:
v
Komm
munstyrelsen har
h många proocess eller projjektmål vars mått
m baserar sigg på innevarand
de års
verksaamhets- eller processplan.
p
D
Det här medförr en hög andel vita markeringgar i början påå året och är allltså
helt naturligt.
n
Av dee mål som intee är process- elller projektbaserade endast eett fåtal haft mätpunkt underr
periodden. I de fallen
n kvarstår förrra mätningens resultat till nässta mättillfälle.. Utmaningen är att hitta
relevaanta mätpunkter, vilket varit föremål för diiskussioner meed mål- och uttvärderingsberredningen undeer
2012. Målarbetet haar tyvärr fått m
mindre utrymm
me i koncernled
dningsträffarnaa under 2013 på
p grund av deet
rådan
nde ekonomiskka läget. Det krrävs omtag i frrågan.
Mångga aktiviteter skker, men de ärr svåra att mätaa på rätt sätt. Som
S exempel kkan värdegrund
dsspelet nämn
nas.
Här är
ä inte inrapporrteringen fullsttändig så aktivviteteerna bedrrivs i större utssträckning än vad
v som ryms i
måtteet.
Samvverkansmålet ärr ganska lågt saatt och här fin
nns många god
da exempel att redovisa utöver växelsamverkan
som tagit
t
ett stort kliv
k framåt undder perioden.
Målett om levande omvärldsanalys
o
s kommer återr att aktualiseraas när en ny ekkonomichef reekryterats.

All veerksamhet i
komm
munen ska
präglaas av
proffeesionalism, gläädje
och reespekt.

Ökad
samverkaan,
koncerntänk
k och
effektivittet

N
Nyckeltal:

Kontiinuerligt
förbättringsarbete av
a
arbetsssätt, metoder
och
mationsteknik
inform

All perssonal ska ha
kommunens
spelat ko
värdegruundsspel via
APT.
Fokus 11:
Verksam
mhetssystem
(ekonom
mi och e-tjänstter
i första hhand.)
Fokus 22: 2 inriktade
insatser för optimeratt
användaande av befintlligt
verks.syystem per år.
Minst ettt
påbörjatt/genomfört
samverkkansprojekt

Öka antalet
a
sektorrsövergripandee
projekkt/samverkan
över kommungräns
k
s/
förvalltningar/bolagg
En levvande
omväärldsanalys

Mäts en gång per år i
samband meed årsbokslut.

Införande avv Budget o
Prognos

Gemensamm
ma upphandlin
ngar
med andra kommuer
k
påbörjade occh genomfördda.
Växelsamverrkan med mer
formaliserad
d ledning,
koordination
n och styrning.
Rapportör saknas - Ingen
uppgift

Fungeerande Intraneet
som ska
s öka intern
dialogg, delaktighet och
o
transp
perens

Fungeraande Intranet
som skaa öka intern
dialog, ddelaktighet och
h
transperrens

Potentiellt verktyg
v
som
kommunen redan betalar för
f
är under utvvärdering.

Gemeensamma
projekkt/samarbeten
n,
PPP-llösningar

Integrerrade översikts-och tillvväxtplan.

Diversifierad
d samrådsgrup
pp
etabl. Förslaag till integrerad
översikts- occh tillväxtplan
framtaget.
Arbetet påbö
örjat i
koncernledn
ning hösten 2014

Livslåångt lärande

Kompettenskartläggnin
ng
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Kf vversion
n

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Övergripan
nde
mål:
?

Miljöhänssyn

Ks veerksamhetsm
mål:

Återkom
mmande
grunduttbildning för nya
n
chefer

Mäts i samband med
årsbokslut

Återkom
mmande
tematräfffar för cheferr
inrättadde.

Mäts i samband med
årsbokslut

N
Nyckeltal:

Målu
uppfyllelse:

Kommentar:

Hög grad
g av målupp
pfyllelse vad ggäller arbetsmilljö. Miljömålen
n är ej uppnåddda men processsen fortgår.
Medarbbetarenkät har
Sker hösten
n 2015
genomfförts

matiskt
System
förebyggande
arbetssmiljöarbete.
Delakktighet och diaalog
genom
m
arbetssplatsträffar occh
medarbetarsamtal

Plan förr tematräff förr
chefer fföljs

Mäts i samb
band m
årsbokslut

Arbetstaagarna ökar sin
na
anspråkk på
friskvårddsbidraget

Mäts i samb
band m
årsbokslut

Andelenn förebyggande
ärendenn överstiger
andelenn
ivningsärenden
n
sjukskriv

Mäts årligen. Förebyggan
nde
arbete är nyyckeln till låga
sjuktal.

Övergriipande
systemaatiska
arbetsm
miljöarbetet SA
AM

Behandlar arbetsmiljöfråg
a
gor.
Mäts i samb
band m
årsbokslut
Mäts en gån
ng per år

Miljöb
beaktande vid
investteringar
(ek.ch
hef)
EUs miljömål
m
och
Agendda 21 ska liggaa
till gruund för
komm
munens
miljöaarbete.

Personaalens sjuktal skka
ligga unnder länets och
h
rikets m
medeltal.
Ta fram
m lokala miljöm
mål.

Bygger på att
a Lokala Ageenda
21 revideraas.
Arbetet påggår. Förslaget
diskuterats i koncernledn
ning.
handling underr
Politisk beh
hösten 2015
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Kf vversion
n

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Barn-och
B
h utbild
dningsnä
ämnden
n

Ek
konomi

Ve
erksamhet

(Tkkr)

An
nsvarsområdet innefattar verkksamheterna förskola,
f
gru
undskola, grunndsärskola, fritiidshem, gymnaasium,
gym
mnasiesärskolaa, svenska för invandrare
i
och
h
vuxxenutbildning.

Perrsonal
Veerksamhet
Intterna
hyrreskostnader
Summa kostn.
Inttäkter
Neettokostnad

Antal elever i grun
ndskolan inkl..
förskolek
klass
800
600

646

655

6334

659

654

200
Låå
12//13

Lå
13/14

Lå
14/15

Antal b
barn i förskolla och fritidsh
hem
(30 april reesp. år)

600
500
400
300
200
100
0

475

480

477

472

488

488

2010

2011

2012

2013

20114

2015

Gyymnasium
Vu
uxenutbildningg
Sum
mma

Lå
133/14
235
103
338

Lå
12/13
339
103
442

20 0009
162 0007
-22 1194
139 8813

6 670
57 742
-8 460
49 282

20 009
0
164 123
1
-23 716
7
140 407
4

Nåågra förändringgar i verksamhhetskostnadern
na i grundskolaan är att
kosstnaden för sk
kolskjutsar i gruundskolan beräknas öka jäm
mfört
meed budget då bland annat en skolskjuts i ett ytterområde
tillkkommit för hö
östterminen. T
Tillkommit efteer vad som varr känt
vid
d budgetarbetet är även en inntern debiterin
ng från
kom
mmunstyrelsen
n avseende förrvaltningsekon
nomtjänst.
Ko
ostnaderna för interkommunnala avgifter fö
ör elever som går
g sin
gru
undskoleutbild
dning i en annaan kommun beeräknas dock bli
b
någgot lägre än vaad som budgetterats.

An
ntal elever i friivillig utbildn
ning på Sandb
backaskolan
Lå
14/15
213
134
347

Progn
nos
1501-15512
115 264
2
28 850
8

ognosen för heelåret 2015 tydder på ett undeerskott med caa
Pro
6000 tkr, vilket mo
otsvarar 0,43%
% av budgeten.
Perrsonalkostnadeerna ligger ca 11,4 Mkr högree än budgeteratt
och
h samtidigt är intäkterna ca 11,5 Mkr högre än budget. Stö
örst
skillnad mellan budget och proognos har Sand
dbackaskolan där
d
båd
de intäkterna och
o personalkoostnaderna varr för lågt
bud
dgeterat. Statsb
bidragen för vvuxenutbildnin
ngar blev ca 6000
tkrr mer än vad vii vågat räkna m
med i budget

0
Lå
11/12

Redovissat
1501-1504
42 419
8 654

olans verksamhetsår är indellat i en höstterrmin och en
Sko
vårrtermin med ettt uppehåll på sommaren. Därav
D
är
förrbrukningen av
v resurser inom
m skolans omrråde inte jämntt
förrdelat över årett

400

Lå
10/11

Budgget
1501-15512
113 8878
28 1120

Lå
11/12
364
85
449

Pe
ersonal
Rekryteringen av
v behörig persoonal kräver forrtsatt mycket
ressurser i förvaltn
ningen. Föränddringar har skeett såväl på
led
dningsnivå som
m inom övriga personalgrupp
per. Att få
beh
hörig personal blir allt svårarre och medförr oftast en högre
kosstnad än tidigaare.

Lå
100/11
331
104
435

t tio
Förvaltningen haar ansökt om sstatliga bidrag till
karrriärstjänster. Under
U
perioden
en har fem läraare arbetat som
m
utvvecklingslärare. Planeringen fför tillsättningg av fler
karrriärstjänster frrån och med hhösten 2015 påågår.
Treenden är positiv i sjukfrånvaaron jämfört med
m samma perriod
20114.

Hä
ändelser av betydelse
Sattsningen på tiddsenliga verktygg (läsplattor occh bärbara
dattorer till eleverr) enligt IKT-p
planen har nu påbörjats.
p
Verksamheterna arbetar med uppföljningen
u
av
a
olinspektionenns besök hösten 2014.
Sko

Antal årsanställda

29

Sjukfrånva
aro i %

2015-04

2014-04

2015-04

2014-04

269

251

4,96%

6,93%

Kf veersion

Arrvidsjaurs kom
mmun
Ár
Árviesjávrien kommuvdna
k

syffte att skapa en
n röd tråd i arbbetet med att främja
f
barns occh
elevers allsidiga personliga
p
utveeckling till aktiiva, kreativa,
kom
mpetenta och ansvarskännannde individer och
o medborgaare.
I denna
d
strategi ingår att fokuseera kring en geemensam målb
bild
meed eleven i centrum och att uutveckla skolan
ns arbetssätt
gen
nom till exemp
pel tidsenliga vverktyg, organiisation och
ped
dagogik.
Deetta arbete kom
mmer att följass upp i det systtematiska
kvaalitetsarbetet som påbörjats.

Fra
amtiden
Tilll hösten 2015 startar lärarutb
bildningar och
h i januari 20166
starrtar förskolläraarutbildning påå distans via Lärcentra
L
och
Akkademi Norr. V
Vi hoppas detta kommer att hjälpa oss att
rekkrytera behörigga personal fraamöver.
n samverkan m
med tre grannko
ommuner har inletts kring enn
En
mö
öjlig samverkann inom gymnaasiet läsåret 20116/2017.
Utm
maningen för skolan är att ha
h en likvärdig utbildning som
m
görr att alla eleverr har möjlighett att nå målen. Det
kom
mpensatoriskaa uppdraget som
m skolan har, innebär att vi ska
min
nimera skillnadder i måluppfyyllelsen mellan elever med ollika
kön
n, funktionshinnder och bakggrund. Förvaltn
ningens
led
dningsgrupp haar påbörjat att ta fram en utvvecklingsstrateggi i

.
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Kf veersion

Arrvidsjaurs kom
mmun
Ár
Árviesjávrien kommuvdna
k

Måluppfyllelsse och kvallitet inkl nyyckeltal BoU
U
Öveergripande m
mål

BO
OU:s
verksam
mhetsmål

N
Nyckeltal

Alla i verkksamheten
har rätt tilll en
omsorg/aarbetsmiljö
1. Medelvärdeet är över 9 på frågan
som prägllas av
om personalenn tycker deras arbete
glädje, tryygghet,
är viktigt och m
meningsfullt
profession
nalitet och
stimulans som bidrar
till en godd hälsa.
2.
2 Barn och unngdomsgruppeen
genomför
g
i sam
marbete med
elevråden en åårlig demokratiidag.
En positiv
befolkningsb
uttveckling och
h
tillväxt

3. Andel (%) fförskoleplatserr där
barnen
b
deltar i planering av
förskolans akttiviteter uppgårr till
Alla barn och unga
m
65 %.
m
att minst
skall ges möjlighet
vara med och
påverka siin livsmiljö.
4. Minst 80 % av eleverna i åk 5
och 8 tycker aatt lärarna tar hänsyn
h
till elevernas ååsikter.

1. 100% av eleever i åk3 ska ha
h
klarat alla natioonella delprovv i
svenska .
Alla barn och elever
ska ha rättt att lyckas
utifrån sin
na
Ök
kad samverkan
n,
förutsättn
ningar, så att
kon
ncerntänk occh
de kan utvvecklas till
effektivitet
trygga och
h
ansvarskännande
medborgaare.

2.
2 100% av eleever i åk6 ska ha
h
klarat alla natioonella delprovv i
svenska .
3. 100 % av elleverna i åk9 har
h
uppnått
u
godkäänd nivå på
nationella
n
provvet i svenska.
4. Öka andelenn folkbokförda
gymnasieeleve
g
er som fullföljeer sin
utbildning
u
inoom 4 år från 722,8 %
(fullföljt sin gyymnasieutbildn
ning vt
2010)
2
till 83 %
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MålM
upp
pfyllelse

Kommenta
ar

Meedelvärdet var 9,4 i
med
edarbetarenkäteen
20112.

Gen
enomförd 201550318
Allaa barn på
syskkonavdelningaarna
delttar i planeringeen av
aktitiviteter, vilket
mootsvarar 64,7% av
barrnen..
Enlligt preliminärra
sifffror från
unddersökning
gennomförd vt 20015
tyckker 96% av eleeverna
i åkk5 och 83% avv
elevverna i åk8 tyccker att
läraarna tar hänsyn
n till
derras åsikter.
77 % av elevernaa i åk 3
harr klarat alla nattionella
delpprov
(Låå 13/14).
89%
% av eleverna i åk 6
harr klarat alla nattionella
delpprov
(Låå 13/14).
94,44% av elevern
na
upppnådde minst
goddkänt.
(Låå 12/13)
74,22%

Kf veersion

Arrvidsjaurs kom
mmun
Ár
Árviesjávrien kommuvdna
k
Öveergripande m
mål

Ökaad samverkan
n,
kon
ncerntänk och
h
effeektivitet, fortss.

BO
OU:s
verksam
mhetsmål

Alla inom
m förskola
och skola ska
samverka med
havare,
vårdnadsh
interna occh externa
verksamheter.

N
Nyckeltal

Miiljöhänsyn i aall
verksamhet

Kommentarr

1.Gymnasieskkolan har ett
fungerande prrogramråd inom
m
samtliga yrkesuutbildningar

En till 2 träffar per
term
min där de träfffar
före
reträdare för frramtida
arbbetsgivare. Följs upp
igen i samband
d med
årlig
årsbbokslut.

2.
2 Antalet avviikelserapporteer inom
Norrbus
N
från B
BOU uppgår
maximalt
m
till 2 st per kalendeerår.

Inggen avvikelseraapport
harr inkommit under
perrioden.

1.

Alla i verkksamheten
har rätt tilll en
omsorg/aarbetsmiljö
som prägllas av
glädje, tryygghet,
profession
nalitet och
stimulans som bidrar
till god häälsa.

MålM
uppffyllelse

Sjukfrånvvaron inom
förvaltninngen uppgår tiill
maximaltt 4 %.

2. 80 % av meedarbetarna inom
Barn-och
utbildningsförrvaltningen up
ppger
att de uppleveer att den närm
maste
chefen visar uuppskattning fö
ör
mina arbetsinssatser.

Sjukkfrånvaron upp
pgår
till 44,96%
78,44 % av de svaraande
hålleer med eller hååller
helt med om att
maste chef visaar
närm
uppsskattning för den
d
svarrandes
arbeetsinsatser.
Frånn
meddarbetarenkäten
20122.

3. Maximalt 1 0 % av elevern
na
som svarat påå mobbningsfrågan
vid hälsosamttalen i åk4, åk77 samt
år 1 i gymnasiiet uppger att de
d
blivit retade, uutstötta eller på
annat sätt illa behandlade avv andra
elever i skolann under de tre
senaste månadderna.

Resuultat 9,4 %
.

4. 80 % av eleeverna svarar att
a de
trivs bra eller mycket bra i skolan
s
vid hälsosamttalen i åk 4, åk 7
samt år 1 gym
mnasiet.

% av eleverna svarar
95%
att dde trivs bra elleer
myccket bra i skolaan.

Lägesangivelse för måluppfyyllelse:
Måleet helt uppfylltt
Måleet uppfyllt i hö
ög grad
Måleet ej uppfyllt
Uppgift saknas. Arrbetet pågår men
m mätning skker vid annan tidpunkt.
t
Se koommentarsfälttet
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Arrvidsjaurs kom
mmun
Ár
Árviesjávrien kommuvdna
k

Socialnä
ämnden
Jan-Aprr 2015
Personal
Verksamheet
Internhyroor

Årsb
budget Utfa
all period Uttfall fg år Pro
ognos Årsav
vvikelse
1 065
150
51 498
45 868 1559 024
-8 959
17 293
57
5 085
47 692
19 041
-9 393
83
34
34
11
0

Summa Koostnader

1 792
197

70 550

63 244

2116 144

-18 352

Intäkter

-33 662

-17 054

-15 508

-446 366

12 705

Netto

1 130
164

53 496

47 737

1669 777

-5 647

barn
b och unga är förklaring ttill mesta delen
n av
överskridandet
ö
t.

Verksamheten
divid-och
Socialnämndeens verksamheet omfattar ind
familjeomsorrg, stöd till personer med fun
nktionshinder
samt äldreom
msorg, inklusivee hemsjukvård
d.

Avdelningen
A
fö
ör funktionshiindrade redoviisar ett stort
underskott,
u
som
m är att hänfööra till utökad verksamhet
v
inom
i
AFF och
h boende i annnan kommun.. AFF har begäärt
och
o beviljats tilläggsbudget ppå 1 miljon. .

Händelser aav betydelse
Avdelningen för funktionsh
hindrade har utökat
u
sin
m omfattand
de behov har
verksamhet, fflera brukare med
tillkommit.

Äldreomsorgen
Ä
n ligger i stortt sett på budgeet trots dyr jul
och
o nyårshelg samt en hel deel korttidssjuksskrivningar
under
u
vintern. Vi prognosticcerar trots detta för ett
överskridande
ö
då vi vet somm
maren kan bli dyr,
vikariekostnad
v
er, introduktiooner.

ma nivå som
Försörjningssstödet ligger påå ungefär samm
förra året. Annmälningar rörrande barn och
h unga fortsättter
att öka. Antallet placeringar av barn och unga
u
utanför läänet
har minskat. F
Förvaltningsräätten har faststtällt
Migrationsverrkets beslut attt inte utbetala ersättning till
kommunen fö
för faktiska kosstnader för enssamkommandde
barn som kom
mmunen ansökkt om för 20122.

Hälso
H
och sjuk
kvårdsenheten kommer intee att klara sin
budget
b
bl a stigger kostnadernna för hjälpmeedel. Vi behöveer
även
ä
ha viss öv
veranställning under delar avv året för att
klara
k
bemannin
ngen i stort.

nder första dellen
Många betalnningsansvar tilll landstinget un
av vintern, fråån mars har vii balans. Vänteetiderna för vårrd
och omsorgsbboende har miinskat under ap
pril, vid
månadsskiftett april-maj finn
ns tillräckliga resurser
r
även
inom korttidssvården på Kreehab.

Investeringar
I
r
Den
D planeradee investeringenn i hotellås på Ringelsta;
R
Björken
B
och Blåklockan, harr fått skjutas frram till i höst på
p
grund
g
av sjukskrivning.

Hemtjänsten byter ut alla 170 trygghetslarrm under 20155, vi
har inlett förbberedelserna under
u
våren.
Hemsjukvårdden har utökatss, vi har anställt ytterligare enn
sjuksköterskaa.
Prestationsersättning från 2014
2
används till
t anhörigstöddet
Utsikten, kom
mpetensutveckkling- e-hälsa samt
kvalitetsarbette. All personal erbjuds en eller flera
utbildningsdaagar.

Personal
P
Personalen
P
besstår av ca 300 undersköterskkor och
vårdbiträden
v
,h
hit räknas ävenn personliga asssistenter och
handledare
h
i bo
oende, chefer, handläggare, sjuksköterskorr,
arbetsterapeute
a
er ,sjukgymnasst, personliga ombud,
o
vaktmästare.
v
Trots
T
ökande svvårigheter att rekrytera
r
har
hälso
h
och sjukv
vårdsenheten llyckats hålla siin bemanning
utan
u att behöv
va nyttja bemannningsföretag
Sjukskrivnings
S
talet är något llägre än underr motsvarande
period
p
2014, men
m högre än uunder helåret 2014.
2
Långtidssjuksk
L
krivningar har m
minskat men
korttidsfrånvar
k
ron har ökat.
Både
B
förebyggande och stöddjande insatser beställs via A-hälsan.
h
Samarb
betet med perssonal och lönekontoret
fungerar.
f
För delåret
d
ligger sjjuktalet på 7,92.

Ekonomi
Både intäkterr och utgifternaa ligger betydlligt är högre änn
budgeterat.
Individ och fa
familjeomsorgeen har ett överrskridande, bådde
intäkter och uutgifter är högrre än 2014. Institutionsvård av
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Svårighetsgraaden i arbetet ökar
ö på mångaa håll , det krävver
en del kostsam
mma insatser inom
i
arbetmiljjön, t e x att haa
högre bemannning i vissa deelar.
s
n , särskilt inom
m
Ledningsfunkktionen inom socialnämnden
Avdelningen för funktionsh
hindrade, är in
nte anpassad tilll
v
. Det
D finns risk fför
det nya läget , med utökad verksamhet
arbetsrelateraad ohälsa då strressnivån ökarr.

Pärlan
P
fortsätteer sitt förebygggande och stödjande arbete .
Behov
B
av instittutionsvård är svårt att föruttse.
Arbetsmiljön
A
och
o övriga villkkor för person
nalen är
avgörande
a
för socialnämnden
ens förmåga attt rekrytera och
h
behålla
b
personal .För att klarra behovet av kvalificerad
k
personal,
p
t ex sjuksköterskor
s
r och socialsekkreterare, måstee
vi
v ibland överrrekrytera underr en tid för attt säkra tillgångeen
på
p personal. Vi måste också se över arbetsmiljön för våra
chefer
c
och han
ndläggare då arrbetsbördan ökkar.

Framtiden
Befolkningspprognosen visar att det blir caa 30 fler persooner
i åldrarna öveer 80 år under de närmaste 5 åren.

Vi
V hoppas på draghjälp
d
från staten; dels beesök av
regeringens
r
nationella samorrdnare för barn
n och unga, deels
regeringens
r
utllovade pengar till fler anställlda i
äldreomsorgen
ä
n.
Det
D blir allt svåårare att hitta sställen där vi kan
k reducera våra
v
kostnader,
k
verk
ksamheten är i de flesta fall på
p den nivå so
om
lagen
l
kräver, knappast
k
högree.

Hemtjänsten och hemsjukvvården förstärrks för att klaraa
omställningenn till mera kvarboende i hem
mmet.
Under 2015 eeller i början avv 2016 hoppass vi ha kommitt ett
steg närmare ett Äldrecentrrum.
f
i lokalerr på
Biståndshanddläggarna kan finnas
Hälsocentraleen, närhet till obs-avdelninge
o
en och vård o ch
omsorgsboennden är fördelaar.
Vi planerar fför ny teknik so
om kan använ
ndas i det egna
hemmet för aatt öka kvarboendet. Under 2015
2
byter vi uut
de analoga tryygghetslarmen
n till digitala.

Prognos
P
Socialnämnden
S
n räknar med cca 5,6 miljonerr i underskott,
till
t stor del berror det på behoov inom avdelningen för
funktionshindr
f
rade samt inom
m Individ och
familjeomsorg
f
en.

Avdelningen för funktionsh
hindrade får mera
m komplexxa
i
än vad
d som finns idaag.
ärenden som kräver andra insatser
Mera samarbeete mellan Inddivid och familljeomsorg, hälsso
och sjukvård för att klara behoven hos brrukarna.
Efter att dagvverksamhetern
na A-service occh Åkerbäret
slagits sammaan kan verksam
mheten vara fleexibel och
anpassas efterr varje individ..
Behov av anppassad sysselsäättning finns occh måste lösass i
samverkan m
med andra, tex arbetsmarknad
a
dsenheten.

Henning
H
Åhman
Ordförande
O
i socialnämnden
s
n

Individ och fa
familjeomsorgeen måste förstäärkas, bl a förr att
klara behovenn hos de ensamkommande barn och
ungdomar som kommunen
n tar emot.
Försörjningssstödet räknar vi
v med kommeer att ligga på
nästan samma nivå som un
nder tidigare år, även om
arbetslöshetenn ser ut att miinska något.
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Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål So
ocialnämnden
Rapporterin
ng socialnämn
ndens verksam
mhetsmål 20015 0101-0430.
Måluppfyllelsse i förhållandee till lagens kraav:
8 ej verkställdda beslut inom
m äldreomsorgeen, avser vård och omsorgsb
boende
Alla ärenden utom ett som avgjorts i förvvaltningsrättenn har avgjorts till
t socialnämnd
dens fördel. I äärendet som avgjordes
a
till
s
n att inte överkklaga till Kamm
marrätten utan följa förvaltniingsrättens utsslag.
sökandes förddel beslutade socialnämnden
SN verksamheetsmål:
Övergripande
Ö
mål:

Nyckeltaal:
Allaa i verksamheten har
rätt till
omssorg/arbetsmiljö som
prägglas av glädje, respekt,
professionalitet occh
tryggghet som bidrrar till
godd hälsa
Värrdigt bemötand
de

En positivv
beffolkningsutveeckling
och tillväxxt
Allaa som behöverr
sociialtjänstens stö
öd, såväl
gam
mmal som ung,, ska ha
insyyn och ska kun
nna
påvverka sitt ärend
de

Övergripande
Ö
e mål:

Ökad samverrkan,
koncerntänk
k och
effektiviteet

Måluppfyllelse:

M
Medarbetarenkäät ska
viisa på medelväärde
m
minst 7,8 i
heelhetsbedömn
ning,
sj uktal
E
Engagerade
m
medarbetare, nö
öjda
brrukare.
K
Kunskap och
enngagemang
N
Nöjda brukare

Sjuktalen har minskat
något, mestt har
långtidssjukkskrivning
minskat

Up
ppgift saknas

verksamheetsmål:

Nyck
keltal:

Alllt arbete ska präglas av
professionalism, glädje och
resspekt

Nöjd kundind
dex ska ligga
på minst 81 för
f
hemtjänstens brukare,
minst 75 för vård
v och
omsorgsboen
nde.
Standardkosttnad ska ligga
i närheten av medeltalet
för riket.
Medarbetaren
nkät

Insatserna ska vaara
evvidensbaserade och bygga
påå god praktik

Nöjd kundind
dex ska ligga
på minst 81 för
f
hemtjänstens brukare,
minst 75 för boendeb
Medarbetaren
nkät
Minst 80 % av
a
medarbetarnaa ska ha
undersköterskkeutbildning.
Erbjudande om
o
vidareutbildn
ning /
fortbildning samt
s
handledning.
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Komm
mentar:

Brukarundeersökning
inom äldreo
omsorgen
pågår april 2015
Uppgifter från
f
brukarundeersökningar
inom äldreo
omsorgen
saknas.
Unga: samaarbetet
inom Norrb
bus
fungerar

Målupppfyllelse::

Kommentar:
K
Brukarrundersök-ningg
pågår.
nalmötenAPT ,
Person
skyddssronder och
sMBL förhandlingar
mförs enligt plaan.
genom
Inga up
ppgifter om
standarrdkostnad finn
ns
för perrioden. Ingen
medarb
betarenkät
genom
mförd
Antal utbildade
u
är
högre än
ä 80%
Handleedning finns
tillgängglig vid behov för
olika grupper.
All perrsonal har fått
och ko
ommer att få
erfordeerlig
vidareu
utbildning undder
2015
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Allla i verksamheeten ska
sam
mverka för meedborgarnas
bäästa, den enskilldes behov
skaa stå i centrum
m

Up
ppdaterad hem
msida samt
po
olitiker och tjän
nstemäns
meedverkan i öpp
pna möten

Övergripande
Ö
e mål:

Sn
verksamheetsmål:
Allla i verksamheeten har rätt
tilll arbetsmiljö so
om präglas
avv glädje, respekkt
professionalitet och
o
tryygghet

Miljöhänsyyn
Allla har rätt till omsorg
o
och
stö
öd som präglass av glädje,
resspekt, professiionalitet
occh trygghet

Alla brukare ska ha
möjlighet att medverka i
utformningen
n av
genomförand
de-planen
Samarbetet in
nom
Norrbus och andra
samverkansorrgan
fungerar
”Grönt ljus” på de
variabler som
m mäts på
hemsidan.

Nyck
keltal:
Medelvärdet för
delaktighet skka ligga på
minst 7,65 i
medarbetaren
nkäten.
Minst 80 % av
a
tillsvidareansttällda har
rätt till heltid..
Nöjd kundind
dex ska ligga
på minst 81 för
f
hemtjänstens brukare
Minst 75 för vård och
de
omsorgboend

ning för måluppfyllelse
Lägesanvisn
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Måluppfylllelse
:

Kommentar:
K
Mätnin
ngar av
person
nalens uppfattn
ning
saknas.
o heltid ansees
Målet om
uppnåttt

Uppgift saknnas

Mätnin
ngar skanas
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Miljö- b
bygg oc
ch hälso
oskydds
snämnd
den
Årsbudgett

Utfall peeriod

Utfaall fg år

Pro
ognos

Årssavvikelse

Personal

7 4066

2 270

2 148

7 570

-164

Verksamheet

1 8433

743

781

1 893

-50

Internhyrorr

9633

321

265

963

0

Summa Koostnader

10 2122

3 333

3 194

10
1 426

-214

Intäkter

-2 4622

-855

-996

-2
- 508

46

7 7500

2 478

2 197

7 918

-168

Netto

Verksamhett
t sammanträdden
Nämnden harr haft ett arbettsutskott och tre
under periodeen.
Då det är ny m
mandatperiod har ledamöterr och ersättaree
haft en utbilddningsdag i jan
nuari där tjänstemännen
föreläste om vverksamhetern
na och de lagarr som styr dem
m.
Nämnden harr antagit överggripande nämn
ndsmål med
avseende på ffullmäktiges övvergripande mål.
m För
kommande årr.
Översiktsplaanearbetet fortskrider och plaanen är för
närvarande utte på gransknin
ng. Detaljplanen för
Gvellikuddenn har nu vunnit laga kraft efter att
Länsstyrelsenn avslagit samtlliga överklagniingar.
Det har fattatts 32 bygglovsbeslut under perioden
p
vilkett är i
paritet med saamma period ifjol.
i
Den lokala trafiksäkerhetsggruppen LOTS
S, har haft ett
möte under pperioden.
Miljöinspektöörerna har tillsammans handlagt 159 ärendden
inom områdeena livsmedel, naturvård sam
mt miljö- och
hälsoskydd. Inom ramen fö
ör ett nationellt tillsynsprojekkt
miljön vid tre skolor
s
i Arvidssjaur undersökkts.
har inomhusm
Det konstaterrades att skolo
orna höll en hö
ög standard på
underhåll, venntilation och städning.

Händelser
H
av betydelse unnder perioden
n
Nämnden
N
har sagt upp avtallet om ledningsfunktion som
m
man
m har haft med
m Arjeplog.
Ekonomi
E
Räddningstjän
R
stens budget kkommer att övverskridas. I
övriga
ö
verksam
mheter kommeer budget att kllaras.
Personal
P
En
E miljinspekttör ör halvtidsssjukskriven. All
A personal harr
deltagit
d
i komp
petensutvecklinngsinsatser.
Framtiden
F
De
D senaste årens trend på ökkande aktivitetter inom
områdena
o
byggg, plan och miiljö verkar hålla i sig.
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Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål Milljö-, bygg
g och hä
älsoskyd
ddsnämnden
Övergriipande
måål:
Anallys:
(Ifylles av rrespektive
förvaltnin
ngschef)
Vad har häänt under
perioden gällande
måluppfylllelse för
nämndens aarbete mot
En poositiv
befolknningsutvecklinng och
tillväxt? Vadd har varit
bra? Vad haar fungerat
mindree bra?
Vilka föränddringar ska
genomföras för att det
ska gå ännnu bättre
under nästta period?

Mbhnverksamhetsmål:

Nyckeltall:

Måluppfyllelse:

Kommentar:

Måluppfyllelsen ligger
kva
ar till nästa
mättillfälle
m

Fyll i analysen här, enliigt instruktiioner till vän
nster:
När de sökande själva fårr rangordna vad
v som är viiktigt i processsen blir det
”Handläggniingstidens länngd” och ”M
Miljö- och bygggkontorets seervice och
bemötande””. Vi får ett m
mycket bra beetyg för hand
dläggningstideen och servicce.
Sämsta betygget får vi på ””kostnaden för
f bygglov” som
s på grundd av ny lagstiiftning
(maj 2011) har
h höjts. De sökande rankkar dock intee priset som nnågon särskiltt viktig
parameter, den
d kom förs t på femte pllats.
Den nya lagstiftningen frrån maj 2011 gjorde att byygglovsprocesssen blev båd
de dyrare
och krångliggare för alla innblandade.
Betyget för både
b
livsmeddels- och miljö
ötillsynsenkätten 2013 var 4,1. Målet
uppnåddes då.
d År 2015 bblev medelvärrdet 3,8 och målet
m
är därm
med inte uppffyllt.
b
äten var 3,99 vilket är det näst bästa väärdet sedan deen nya
Betyget för bygglovsenkä
plan- och byygglagen infö rdes i maj 20011. Målet är uppnått i högg grad.
Snabb och
G
GenomsnittsBygglovseenkät
professionelll
vvärde 4,0 på en
e
genomförd under
feemgradig skaala
handläggnin
ng av
2015.
Medelvärd
bygglovsäreenden
det blev
3,99 på en
n
5- gradig skala.

En poositiv
befolkn
ningsutveckliing och
tillväxt

(Bygglovssenkät
genomförs
årligen)
Professionell
livsmedels- och
miljökontro
oll

G
Genomsnittsv
vär
dde 4,0 på en
feemgradig skaala

Miljö- och
h livsmedelsenk
kät
genomförd under
2013 och 2015.
Medelvärd
det 2013
blev 4,1 för
fö
livsmedel och
miljötillsy
ynens
område. År
Å 2015
blev medeelvärdet
3,8.
Enkäten geenomförs
vartannat år
å
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Övergriipande
måål:
Anallys:
(Ifylles av rrespektive
förvaltnin
ngschef)
Vad har häänt under
perioden gällande
måluppfylllelse för
nämndens aarbete mot
ökad sam
mverkan,
koncerntäänk och
effektivitet? Vad har
varit bra? Vad har
fungerat miindre bra?
Vilka föränddringar ska
genomföras för att det
ska gå ännnu bättre
under nästta period?

Ökaad
samverkan,
koncerrntänk
och effek
ktivitet

Mbhnverksamheetsmål:

Nyckeltal:

Målup
ppfyllelse:

Kommeentar:

Fyll i analyssen här, enliigt instruktioner till vän
nster:
Mot bakgrun
nd av att näm
mndens ram minskats
m
med
d 311 tkr för 22014 har det inte
varit möjligt att genomfööra digitaliseraade verksamh
hetsarkiv undder programp
perioden.
Målet om att införa E-tjäänster har näm
mnden tagit bort
b när nämnnden reviderade sina
mål i mars 2013. En tankke är att försö
öka införa E-ttjänster samaarbete med nåågon
större komm
mun för att föörsöka komm
ma undan utveecklingskostnnaden.
När det gälleer verksamheetsmålet ”Utö
öka samarbeteet med högskkolor och övrriga
utbildningsin
nstanser” harr en praktikan
nt som går påå samhällsbygggnadsprograammet
(Luleå teknisska universiteet) genomförrt praktik och
h examensarbbete hos komm
munen
under 2014. Han har utreett alternativ färdväg för farligt
f
gods geenom samhälllet samt
e
Järnvägsgatan skulle iinnebära. Arb
betet har
tittat på vad införandet avv huvudled efter
slutredovisatts i mars 20155.
Effektiviserra
verksamheteen och
underlätta
samarbete med
m
andra genom
m
digitaliserad
de
verksamhetssarkiv

Innköp av
prrogramvara
unnder program
mpeerioden.

Uppgift saaknas.
Arbetet påågår
men mätniing sker
vid annan
tidpunkt.
Se kommeentarsfältet

Utöka samaarbetet
med högsko
olor och
övriga utbild
dningsinstanser

T
Två stycken
prraktikanter
elller examenssarrbeten per årr

En student från
samhällsbyyggnadsprogramm
met
(Luleå tekn
niska
universitett) har
både prakttiserat
och gjort sitt
s
examensarrbete hos
oss i slutett av
2014. Arbeetet har
slutredovissats i
mars 2015. Under
år 2015 haar miljöoch byggen
nheten
två praktikkanter.

T
Två initiativ
frrån verksam-heeten per år
(n
nytt mål
frr.o.m. 2013)
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Övergripande
mål:
Analyss:
(Ifylles av
respektiive
förvaltning
gschef)
Vad har hhänt
under periioden
gällandde
måluppfylleelse för
nämndens aarbete
mot miljöhäänsyn?
Vad har varrit bra?
Vad har funngerat
mindre bbra?
Vilka föränddringar
ska genom
mföras
för att det sska gå
ännu bättre under
nästa periiod?

Miljöhän
nsyn
i all
verksam
mhet

Mbhnverrksamhetsm
mål:

Nyckeltal:

Målluppfyllelse :

mmentar:
Kom

Fylll i analysen här, enligt iinstruktioneer till vänsterr:
Om
m det går att få
f 100 % av kkvinnorna attt använda bilb
bälte som dett gjorde vid mätningen
m
som
m
gen
nomfördes 20012 bör det påå sikt även gåå att få männen att uppnåå 100 %.
Om
m vi följer rikssgenomsnitteet för matförggiftningar sku
ulle vi ha c:a 1100 fall årligeen. Vi hade seex
kon
nstaterade maatförgiftningaar under år 20013, inga und
der år 2014 ellller hittills under år 2015.
Den
n inventeringg av avloppsaanläggningar som
s
gjordes i Järvträsk vissade att alla anläggningar
a
medd WC var undermåliga. Äv
Även den kom
mmunala hadee brister. Allaa enskilda avlo
oppsanläggninggar i Järvträskket är åtgärdaade. Den kom
mmunala åtgäärdas i år.
Undder 2013 har avloppen kriing sjön Sand
dträsket inven
nterats enligt samma modell som vid
avlo
oppsinventeringen i Järvtrräsk. Alla anlääggningar skaa vara åtgärdaade senast 300 juni 2015.

Meedverka till attt ge
insiikt om
traffiksäkerheten
ns
betyydelse för
folkkhälsan.

100 % av alla
Arviddsjaurbor skaa
använnda bilbälte.

Efffektiv
livssmedelskontrroll
så att
a matförggiftningar
unddviks.

Noll ffall av
konsttaterade
matföörgiftningar vid
v
restauurangbesök.

Förrbättra förutssättningarna för att
förbbättra vattenkvaalitén i
öveergödda sjöarr i
kom
mmunen

100 % av
avlopppsanläggnin
ngar
vid sjjöarna Järvträsk
och S
Södra Sandträäsk
ska hha godkänd
standdard

40

Bilbältessanvändningg
totalt fö
ör 2014 var
78 %
95% av kvinnorna
användee bilbälte 20114
jämfört med
m 98% 20013
och 100%
% 2012.
(Bilbälteesmätning
genomfö
örs årligen)
Under 20013 konstaterrades att sex
s personer
matförgiiftats. Under
2014 och
h hittills undeer
år 2015 har
h inga
matförgiiftningar
rapporterats.
Alla enskkilda avloppsanläggnin
ngar vid sjön
n
Järvträskket är åtgärdadde.
Den kom
mmunala
åtgärdas under året.
Avloppsanläggningarn
na
vid sjön Sandträsket är
ä
v
inventeraade och ska vara
åtgärdade senast den 30
juni 20155.
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Övergripaande
mål:
forts..

Miljöhän
nsyn
i all
verksam
mhet

Mbbhnverrksamhetsmåål:

Nyckkeltal:

Målluppfyllelsee: Kommenntar:

Rädddningstjänst
skaa vara effektiv
vid brand och
olycka samt arb
beta
föreebyggande.

reppstider ino
om
Angre
30 miinuter i hela
komm
munen vid brrand
och oolycka

I noll falll har
angreppstiden tagit mer
m
än 30 miin.

Alla i verksamheteen har rätt tilll en
arbetsmiljö som
m
präglas av glädjje,
tryggghet,
proofessionalitet och
stim
mulans som
bidrar till god hälsa
h

Sjukffrånvaron ino
om
förvaaltningen skaa
uppgåå till under tv
vå
proceent.

Under 2014
2
var
sjuktaleen 1,1 %.

(Sjukfrånvaron mäts
årligen av
a antalet
arbetsdaagar.
Mätning
gen redovisass
vid årsbo
okslut)

Lägesanggivelse för måluppfylllelse:
Målet helt uppfylllt
Målet uppfyllt i hög
h grad
Målet ej uppfyllt
Uppgiift saknas. Arbetet
A
pågåår men mätn
ning sker viid annan tiddpunkt.
Se kom
mmentarsfäältet
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Överförmyndare
en
Verksamhett
Överförmynddaren är politiiskt tillsatt och
h utgör en
självständig m
myndighet som står under Länsstyrelsen
L
s
tillsyn och koontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal
personer regiistrerade för vilka
v
det förordnats god mann
eller förvaltaare. Överförmyyndaren ansök
ker hos
Tingsrätten oom nya godmaanskap/förvalttarskap och
utövar tillsynn över de samm
ma. Överförm
myndaren utövvar
också tillsyn över förmynddare, vars barn
n har stora
tillgångar ochh särskild föroordnade vårdn
nadshavare.
Rekrytering, utbildning occh förordnandee av goda männ
för ensamkom
mmande flykttingbarn.
Händelser aav betydelse
För närvarannde har Arvidssjaur ca 32 enssamkommandde
flyktingbarn,, varav 28 harr fått permanen
nt
uppehållstillsstånd. Arvidsjjaur har sedan
n starten 2008--02
tagit emot caa 80 flyktingbaarn. Arvidsjau
urs Kommun hhar
2015-02-01 sskrivit ett nyttt avtal om 38 platser
p
för
ensamkomm
mande, en ökniing på 18. Ny lagstiftning frrån
2015-01-01 ddär överförmyyndaren har fåått ett
utredningsannsvar i nya goddmans- /förvaaltarärenden saamt
ett större anssvar för utbildnning av goda män
m och
förvaltare.
Ekonomi
Det har varit en ökning avv svåra
godmanskap//förvaltarskapp där arvoden har ökats på fför
att kunna rekkrytera ställförreträdare. Dettta har påverkaat
ekonomin neegativt. Tyvärrr är detta en trrend som hålleer i
sig och detta påverkar ekoonomin framöv
ver.
Vid årets slutt kommer buddget och utfalll vara i balanss.
Personal
Överförmynddarens tjänstggöringstid har utökats
u
för attt
motsvara ökaade krav från mottagande att
ensamkomm
mande flyktingbbarn och ny laagstiftning.
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Ekonomisk
ka tabeeller
Resultaaträknin
ng
Balanssräkning
g
Noter
Upplyssning om
m redovvisningsprincip
per
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Resultatrräkning (tk
kr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningaar
Verksamhetens nettokostnaader
Skatteintäkterr
Generella stattsbidrag och utjämning
u
Finansiella inntäkter
Finansiella koostnader

1,2
3
4

Resultat före extraordinära poster
Skatt på åretss resultat
Uppskjuten skatt

PERIODE
ENS RESUL
LTAT

44

2015-04

2014-04

52 237
-183 894
-4 689

51 744
-177 008
-4 755

-133 346

-130 019

93 938
39 132
62
0

91 311
40 246
278
-31

-3214

1 785

0
0

0
0

-3 214

1 785
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n

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Not

2015-04-30

2014-122-31

0

0

II. Materiella anläggningstilllgångar
1. Mark, bygggnader, tekniskka anläggningaar
2. Maskiner ooch inventarieer
3. Övriga maateriella tillgånggar

166 462
16 327
8

167 488
16 652
8

Summa

182 797

184 148

40 204

40 204

847
26 267
64 782

847
44 374
0
49 794

91 896

95 015

314 897

319 367

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNG
GAR
A: Anläggninngstillgångar
I. Immateriellla anläggningstillgångar

4

III. Finansiellla tillgångar

5

B. Omsättninngstillgångar

6

1. Förråd mm
m
II. Fordringarr
III. Kortfristiiga placeringarr
IV. Kassa ochh bank

7

Summa
Summa tillg
gångar
Eget kapitall avsättningarr och skulder
A. Eget kapital
Eget kapital
Därav perioddens resultat
Därav ändrinng av redovisniingsprincip
Därav Resultuutjämningsreserv (RUR)
B. Avsättninggar

8

200 239
-3 214
0
12 800

203 453
10 930
0
12 800

I. Avsättningaar för pension
ner och liknand
de förpliktelserr
Uppskjuten skatt
II. Andra avsättningar

9

5 557
0
2 969

4 379
0
3 883

7 474
98 658

7 474
100 178

Summa egett kapital avsäättningar och skulder

314 897

319 367

ANSVARSF
FÖRBINDEL
LSER

511 924

539 700

C. Skulder
I. Långfristigaa skulder
II. Kortfristigga skulder

10
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Noter:
Noter tiill resultaträkningen

2014-04

2014-04

6 791
1 379
1 513
3 514
6 947
6 299
14 646
11 148
52 237

5 950
1 081
1 266
7 315
6 322
4 130
15 538
10 142
51 744

88 822
36 239
4 616
1 004
9 419
28 446
11 449
3 899
183 894

86 936
32 253
3 686
887
7 715
30 115
12 075
3 341
177 008

2014-04

2014-04

93 938
0
0
0
93 938

91 311
0
0
0
91 311

19 404
9 934
5 602
-84
725
0
3 551
39 132

17 732
11 244
5 575
500
1 671
0
3 524
40 246

ksamhetens nettokostnade
n
er (tkr)
NOT 1 Verk

Verksamhettens intäkter

Konsumtionssavgifter
Barnomsorgssavgifter
Äldreomsorggsavgifter
Interkommunnala ersättninggar
Hyror och arrrenden
Försäljning
Bidrag
Övriga intäktter
Summa verk
ksamhetens in
ntäkter

Verksamhettens kostnadeer

Löner
Sociala avgiftter enligt lagar och avtal
Pensionsutbeetalningar
Fastigheter occh inventarier
Material
Tjänster
Bidrag
Övrigt
Summa verk
ksamhetens kostnader
k

NOT 2 Skattteintäkter och
h generella sttatsbidrag (tkkr)

Egna skattei
eintäkter

Kommunalskkatt preliminärra intäkter
Slutavräkninggsdifferens förregående år
Preliminär sluutavräkning redovisningsårett
Mellankomm
munal skatteutjäämning
Summa

Avräkningsb
belopp per inv
nvånare kr

Preliminär sluutavräknig årett innan
Slutavräkninggsdifferens
Preliminär sluutavräkning inn
nevarande år

Generella skkatteintäkter

Inkomstutjäm
mning
Kostnadsutjäämning
Strukturbidraag
Regleringsbiddrag
Bidrag LSS
Införandebiddrag
Kommunal fa
fastighetsavgiftt
Summa
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NOT 3 Finaansiella kostn
nader och intä
äkter
I kommunenns prognos fö
ör finansiella intäkter
i
ingår borgensavgiftt på lån för Arvidsjaurhem
m AB med 688
6 tkr samt för
Arvidsjaurs E
Energi AB medd 289 tkr..

Noter till b
balansräkn
ning
NOT 4 Imm
materiella anlääggningstillgångar
De immaterieella anläggninggstillgångarnas värde i komm
munen skrevs ner
n under 2007
7 utifrån rekom
mmendation 122.1

Leasingavtaal och hyresavvtal

Finansiella lleasingavtal

Inga avtal reddovisas som fin
nansiella i kom
mmunkoncerneen.
.
ngar (tkr)
NOT 5 Finaansiella tillgån
Kommunen
20144-04-30 20113-12-31
Aktier och anndelar
Aktier och anndelar kommun
nägda företag
Bostadsrätterr
Långfristiga ffordringar
Utlåning Kom
mmunkoncern
nen
Förlagslån Koommuninvest..

1 130
100
0
37 686
0
1 288
40 204

Summa

1 130
100
0
37 686
0
1 288
40 204

munägda företaag: Arvidsjaur Kommunföreetag AB är 1000 000 kr.
Aktier Komm
Kommunens långfristiga fo
ordran avser Kommunföreta
K
ag AB, som fåttt ett lån motsv
varande värdett av övertagna aktier i
kommunala bbolag vid bildaandet av moderrbolaget. Belopppet var vid övvertagandet årr 2004 16 586 ttkr. Resterande belopp är
fordran på lånn i samband med
m utökning av
a aktiekapitaleet i dotterbolaggen.
NOT 6 Omssättningstillgångar (tkr)
Förråd
Kundfordringgar
Skattefordrann
Fordringar hoos koncernföreetag
Återbetalningg mm FORA
Statsbidragsfoordringar
Upplupna skaatteintäkter
Interimsfordrringar
Övriga fordriingar
Summa

2015-04-300

2014-12-31

8477

847
8

2 3066
3 7299
3 6922

4 604
6
0
15 874
8
0
7 661
6
864
8
10 026
0
5 345
3
45 221
2

4 9844
3 0233
8 1833
3500
27 1144

da medel
Not 7 Likvid
Större delen aav Kommunko
oncernens likvvida medel finnns placerande på
p koncernkon
nto hos Sparbaanken Nord
Total checkkrredit för komm
munkoncernen
n 50 Mkr. Övriiga likvida med
del finns på plusgirokonton i Nordea, totaal limit 20 Mkrr.
samt i kontanntkassor.
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NOT 8 Egett kapital (tkr))
2015-04-30 2014-12-31
2

Ingående balaans
Resultatutjäm
mningsreserv
Årets resultatt

179 723
12 800
-3 214

179 723
12 800
10 930

Utgående baalans

200 239

203 453

ommunen (tk
kr)
NOT 9 Avsäättningar – ko
2015-04--30

20144-12-31

Särskild avtals- ålderspensio
on
Förmånsbestäämd kompl. pension
Ålderspensionn
Pension till effterlevande
Summa pensionner

1 0023
0
3 4449
4 4472

0
0
3 454
70
3 524

Löneskatt
SUMMA

1 0085
5 5557

855
4 379

Specifikation
n - avsatt till pensioner
p

Avtal för förttroendevalda tiillkommer fr o m 2014, och redovisas försst här
Antal personeer med avtal fö
örtroendevaldaa (PBF) 3 tass upp under avvsättningar.
Beräkningsgrrund för försäkkringar framgåår av avsnittet R
Redovisningsp
principer på sid
dan 56.
Övriga avsätttningar
Specifikation
n – övriga avssättningar
Donerade meedel
Avsättning saanering Mosko
osel
Vittjåkk 20144-2015
Avgångsarvodden
Prestationsersättningar o prraktikantmedel
Linsatser Arvvidsjaurs Byar
SUMMA

2015-04--30

20144-12-31

28
6600
0
9994
0

28
600
188
1 480
913

1 3347
2 9969

674
3 883

NOT 10 Korrtfristiga skullder (tkr)
Kortfristiga skulder

Kom
mmunen
20015-04-30 20114-12-31

Skulder till krreditinstitut
Leverantörsskkulder
Skatter och avvtalsenliga avggifter
Pension indivviduell del
Skulder till peersonalen
Skulder till kooncernen
Övriga skuldeer
Upplupna kostnader och fö
örutbetalda inttäkter

0
7 367
12 051
8 265
38 771
23 517
8 091

0
16 643
11 442
15 352
28 948
17 167
153
10 473

Summa

98 488

100 178
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Övriga ansvvarsförbindelsser
nat sätt: 0 tkr.
Pensionsförbbindelser ej reddovisade på ann
Kapitaltäckniingsgaranti Arvvidsjaur Energgi AB Kf § 14//01
Borgensåtagaande för småhuur ingår i ansvaarsförbindelseen med 487 tkrr

Innehav av öövriga aktier och andelar (tkr)
(
Specifikation
on
Kommunen

2015-04-301 2014-12-31

Kommunaktieb
K
bolaget
I
Inlandsbanan
AB
A
I
Invest
i Norrbo
otten AB
K
Kollektivtrafikm
myndigheten i Norrbotten
I Norrbotten AB
A
P
Piteå
Turistservvice AB
N
Norrbottens
Energikontor
E
A
Abborrträsk
Fo
olkets hus
E
Expolaris
I
Inlandskommu
unernas ek. förr
P
Piteå
älv ek förrening
S
Sveriges
Camp
pingvärdars rikksorganisation
K
Kommuninves
st ek. förening
Ö Norrland
Övre
ds Kreditgaranntiförening
M
Moskosel
Petro
ol ek. föreningg
S
Summa
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2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
345
100
150
1 130

2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
345
100
150
1 130
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Upplys
sningar om
m
redovisningsprinciper

Avskrivningstidder
Följande avsk
krivnings tiderr tillämpas no
ormalt i kom-munen:

Årsredovvisningen är up
pprättad i enligghet med lagenn om
kommunal redovisningg och rekom
mmendationer från
v
bl.a. innnebär
Rådet för kommunal redovisning vilket
att:

Byggnader
Anläggningarr
Ledningar
Vattenverk, reningsverk
r
Gator och väägar, belysningg

Intäkter rredovisas i den
n omfattning det
d är sannolikkt att
de ekonoomiska tillgånggarna kommer att tillgodoggöras
kommunen och intäkteerna kan beräknas på ett tilllförlitligt sättt.
Fordringaar har upptaggits till de belopp
b
varmedd de
beräknas inflyta. Tillgåångar och sku
ulder har uppttagits
d inget annat anges.
till anskafffningsvärde där
Periodiseringar av inkkomster och utgifter har skett
enligt godd redovisningsssed.

Fordon och maskiner
m
Inventarier

20-500 år
20-333 år
333 år
20-333 år
20-333 år
5-100 år
3-100 år

En samlad bedömning av nyttjandeperiioden för res-pektive tillgån
ngstyp görs. Tilillgångstypen skrivs sedan avv
på den närmaast lägre avskkrivningstiden. Komponent-avskrivning tilllämpas inte.
För tillgångar där nyttjandeeperioden styrrs i avtal (t.ex..
investering i annans
a
fastighhet) används den
d planeradee
verkliga nyttjaandeperioden ssom avskrivnin
ngstid.

Sammanställd redo
ovisning
I den kom
mmunala koncernen ingår samtliga
s
bolagg och
kommunalförbund därr kommunen har minst 220 %
inflytandee i. Inga föräändringar har skett under ååret i
kommunkkoncernens saammansättningg.
Kommunnkoncernens medlemmar och ägaranndelar
framgår aav figur på sidaan 4.
51
Upplysn
ningar om re
edovisnings
sprinciper
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För tillgångar med ett anskkaffningsvärdee överstigandee
100 000 kr occh en nyttjandeeperiod underrstigande 10 årr
görs en merr individuell bedömning av nyttjande-perioden, vilk
ken därmed kaan avvika från
n kommunenss
normala avskrrivningstider.
Omprövning av nyttjandepperioden sker om det finnss
omständigheteer som pekarr på att det är
ä nödvändigtt
(t.ex. verksam
mhetsförändring
ngar, teknikskifften, organisa-tionsförändrin
ngar). Normallt omprövas dock
d
inte till-gångars nyttjaandeperiod om
m avskrivningsstiden är 10 årr
eller lägre och
h det bokförda restvärdet und
derstiger
100 000 kr.

Jämförellsestörande poster
Jämförelssestörande po
oster särredo
ovisas när ddessa
förekomm
mer i not till reesultaträkningeen.
Som jämfförelsestörandde betraktas po
oster som är ssällan
förekomm
mande och överstiger 1 Mkr. Dessuutom
redovisass alltid komm
munens realisationsvinster vid
fastighetssförsäljningar.

För tillgångar med en nyttjaandeperiod övverstigande 155
år görs dock alltid en ompprövning vid större repara-o
gärder när två tredjedelar avv
tions – eller ombyggnadsåtg
ursprungligt bedömd
b
nyttjaandetid förfluttit. Om en nyy
bedömning av
v nyttjandeperrioden avvikerr från tidigaree
fastställd avsk
krivningstid änndras avskrivniingstiden alltidd
om den bedöm
ms vara kortarre.
Bedöms nyttjaandetiden varaa längre ändraas den normaltt
inte.

Intäkter
Skatteintääkter
Den preeliminära sluttavräkningen för skatteintääkter
baseras ppå SKL:s decem
mberprognos i enlighet medd rekommenddation RKR 4.2.
4 Efter boksslutets upprätttande
har SKL publicerat en nyprognos i februari
f
som ppekar
på ett utffall som avvikeer från tidigaree prognos medd 376
tkr.

Avskrivningsmeetod
I normalfallet tillämpas lin
injär avskrivning, dvs. likaa
stora nominellla belopp varrje år. Avskrivvning påbörjass
när tillgången tas i bruk.

Övriga intääkter
Investerinngsbidrag och
h anslutningsaavgifter tas fr..o.m.
2010 uppp som en fö
örutbetald intääkt och redoovisas
bland lånngfristiga skuldder och period
diseras över annläggningens nnyttjandeperiod. Tidigare redovisades des sa så
att de redducerade det bokförda
b
värd
det. Jämförelseetalen
för tidigarre år har omrääknats enligt deen nya princippen.

Gränsdragnin
ng mellan koostnad och invvestering
Tillgångar avsedda för stadig
igvarande brukk eller innehavv
med en nyttjan
ndeperiod om
m minst 3 år klaassificeras som
m
anläggningstilllgång om belooppet överstigeer gränsen förr
mindre värde.
Gränsen för mindre
m
värde har satts till 20
2 000 kr och
h
gäller som gem
mensam gränss för materiellaa och immate-riella tillgånggar och därm
med också för
f
finansiellaa
leasingavtal.

Kostnadeer
Avskrivninngar
Avskrivniing av materieella anläggningstillgångar görrs för
den berääknade nyttjan
ndeperioden med
m linjär avsskrivning baseerat på anskafffningsvärdet exklusive
e
eventtuellt
restvärde. På tillgångarr i form av maark, konst ochh pågående arrbeten görs em
mellertid inga avskrivningar
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Avvikelse mo
ot redovisninggsprincip

ngstillgångarnaa
Med den nya metoden skall anläggnin
indelas i oolika komponeenter där varje kompononennt får
en bedöm
md ekonomisk livslängd. Skilllnaden mot deet
tidigare säättet att göra avskrivning
a
är främst det som
m
man förr betraktade som
m underhåll avvseende utbyteen i
det nya blir en investeriing. Den utbyttta delen
utrangeraas därvid.
Förbereddelse för komponentavskrivn
ning är vidtagenn
under 20114 där mallar finns
f
framtagn
na. Metoden haar
inte slagitt igenom ännuu under 2015.

Kommunen redovisar
r
om ttomtmark som
m anläggnings-tillgång. Mark
ken värderas titill nettoanskafffningskostna-den.
Avsättningarr
Pensioner
ör anställda i
Förpliktelser för pensionssåtaganden fö
kommunen är beräknade eenligt RIPS07. Pensionsåta-nställda i de fööretag som inggår i kommun-ganden för an
koncernen red
dovisas enligt B
BFN K2.

Finansieella tillgångarr
De finanssiella tillgångarrna tas upp till anskaffnings-värdet.
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Förpliktelser förr särskild avtals//ålderspensioner som inte reglerass
enligt RIPS07 .
Visstidsförord
dnanden som gger rätt till särrskild avtalspe-nsion redovisaas som avsättnning när det är troligt att dee
kommer att leeda till utbetaln
lningar. Avtal som inte löstss
ut redovisas so
om ansvarsförrbindelse.

Leasing
muInga finannsiell leasingavvtal finns redovvisade i komm
nen eller hos kommuneens bolag.
Avvikelse mot redovissningsprincip
p
Årsredovvisningen saknaar sammanställlning över ej uuppsägningsbbara operationella leasingavtaal överstigandee tre
år.
Anläggn
ningstillgångaar
Materiella anläggningstillgåångar
Anskaffnningsvärde
Investerinngsbidrag, och
h anslutningsaavgifter tas fr..o.m.
2010 uppp som en föruutbetald intäkkt och periodiiseras
över anlläggningens nyttjandeperiod
n
d. Tidigare rredovisades ddessa så att de reducerade deet bokförda väärdet.
Jämförelssetalen för tidiigare år har om
mräknats enligtt den
nya princcipen.
Investerinngar belastas in
nte med ränta under byggtidden.
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