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Sam
mmanfatttning oc
ch analys
s av delå
årsredov
visning
perr 2015-08
8-31
Delårsredovisn
ningen för Arvidsjaurs
A
s kommun och komm
munkoncernn uppvisar ett
e
förvväntat posittivt årsresulltat. Såväl nnämnderna som bolaggskoncernenn redovisarr positiva
årsp
prognoser. Medvetenh
M
heten om beegreppet go
od ekonom
misk hushålllning finns
geno
omgående hos såväl nämnderna
n
som hos bolagen.
b
Ino
om bolagskkoncernen finns
f
en
godd förståelse för koncerntanken occh därmed ansvaret
a
attt bidra till aatt koncern
nen som
helh
het får ett positivt
p
ekonomiskt reesultat.
Närr det gäller de två störssta nämndeerna så har dessa bådaa fått ekonoomiskt tillskkott av de
meddel som kom
mmunen errhåller frånn Migrationsverket för mottagandde av
ensaamkomman
nde flyktinggbarn. Ävenn om dettaa är positivt ur ett persspektiv så är det
vikttigt att kom
mma ihåg attt dessa meddel är av tilllfällig karak
ktär och intte något ko
ommunen
kan garantera nämnderna
n
a på lång sikkt.
Vi b
befinner oss nu i slutett av det sistta året med
d de politisk
ka mål som
m fastställdes inför
föreegående maandatperiod
d. Målen är många och
h har varit svåra
s
att föölja upp på ett
rättvvisande sättt, vilket kom
mmunfullm
mäktige tidiigare konstaaterat. Frånn och med nästa
n
år
kom
mmer vi att arbeta med
d nya mål ooch ett styrkkort som bedöms undderlätta såvääl praktisktt
arbeete som upp
pföljning avv målen.
Inveesteringsreddovisningen
n utvisar ävven denna gång
g
att verrksamheterrna inte hun
nnit med
att iinvestera i den
d takt som
m man äskkat medel fö
ör. Mot bak
kgrund av ddet har
kom
mmunfullmäktige beslu
utat om ettt nytt reglem
mente för in
nvesteringaar där vi kommer att
ha een längre arrbetsprocesss för inves teringar fråån planeringg till avrop.. Att arbetaa med
inveesteringar kräver
k
ocksåå tillräckliga
ga personellla resurser. Det är därfför viktigt att
a
orgaanisationen
n är bemann
nad på ett ssådant sätt att utrymm
me finns att arbeta med
d
plan
nerade inveesteringar. Noteras
N
börr också att övergången
n till kompoonentavskrrivning för
fastiigheter innebär att invvesteringsvoolymen ökaar.
Ett positivt årssresultat gerr kommuneen goda mö
öjligheter att spara penngar för ko
ommande
behov alternatiivt att göraa ytterligare inbetalninggar för att minska
m
pennsionsskuld
den. Vi vet
att o
om ett par år
å kommerr kommuneen att stå in
nför ett betyydligt tuffarre ekonomiisk läge.
Dett är därför klokt
k
att red
dan nu föraa diskussion
nen om hurr kommuneens verksam
mhet
kom
mmer att pååverkas av detta
d
samt vvilka beslutt som kan behöva
b
tas såväl politiiskt som avv
förvvaltningsverrksamheterrna.
Lottta Åman
Kom
mmunstyreelsens ordfö
örande

Kerstin Olla
O Grahnn
Kommun
nchef
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Överg
gripande mål
m för Arvidsjaur
A
rs kommu
un 2012 - 2015
Kommunnfullmäktige har beslutat om en visionn för kommun
nen och nya mål för 20122-2015.
Kommunnens vision är
ä ”Bäst i test”.
Tre överg
rgripande mål
ål

E
En positiv beefolkningsutvveckling och ttillväxt
Ö
Ökad samverrkan, koncern
ntänk och efffektivitet
M
Miljöhänsyn i all verksamhet

Alla ko
ommunall verksam
mhet ska präglas av
a kommu
unens vä
ärdegrund
d

Glädje
Vi har enn positiv instäällning till allaa människor vvi möter
Vi ser vaarandra och bidrar
b
till en god
g stämningg på jobbet

Respekt
Vi tar allaa människor på allvar
Vi känneer stolthet över vårt uppdrrag
Vi tar annsvar för arbeetsuppgiften och
o respekterrar fattade beeslut

ssionalitet
Profes
Vi använnder alltid vårra kunskaper och färdigheeter för komm
munens bästa
Vi ser beehov av och tar
t till oss nyaa kunskaper
Vi skiljerr på vår yrkessmässiga och privata roll
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Förva
altnings
sberätte
else
Kommunkoncerrnens orga
anisation
Arvidsjauurs kommun haar en traditionell nämndsorgganisation undeer mandatperio
oden med kom
mmunstyrelse och
o tre
verksamhhetsnämnder. I kommunfullm
mäktige är en ffast beredning verksam.
Arvidsjauurs kommunko
oncern består av
a Arvidsjaur K
Kommunförettag AB, som viid årets börjann ägde fyra aktiiebolag:
Arvidsjauurhem AB, Arvvidsjaur Flygplats AB, Arvidssjaurs Energi AB
A samt Arvid
dsjaur Test & T
Training AB (A
ATT).
Arvidsjauurhem AB ägerr ett dotterbolaag; Fastighetsfö
företaget i Arviidsjaur AB. AT
TT är nu fusioonerat in i Arviidsjaurs
Flygplats AB under marrs 2015.
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Kommu
unalskatt
Utdebite
ering kr/skattekrona
Kommuunen
Totalt

2015

2014

2013
2

2012
2

2011

2010

22,80
32,98

22,80
32,98

22,30
2
32,48
3

22,08
8
32,48
8

22,08
32,48

22,08
32,48

År 2013 hhar skatteväxlin
ng med 22 öree mellan komm
munen och land
dstinget skett med
m anledningg av att komm
munen har tagitt
över hem
msjukvården fråån landstingen. År 2014 har sskatten höjts med
m 50 öre.

Mandatffördelning i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges Preesidium

Mandatförd
rdelning 2015-20018
Socialdem
mokraterna
Centern
Vänsterpaartiet
Moderateerna
Folkpartieet
Sverigedeemokraterna*
Summa
*varav enn obesatt plats

P
Rydfjäll ((s)
Ordförande: Peter
1:e vice ordförrande: Sven-Ollov Granlund (cc)
2:e vice ordföraande: Björn Lunndberg (s)

12 mandat
9 mandat
4 mandat
1 mandat
1 mandat
2 mandat
299 mandat
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God e
ekonomis
sk hushå
ållning - övergrip
pande mål för verrksamhe
eten
Kommun
nfullmäktigess tre övergrip
pande mål

E
En positiv beefolkningsutvveckling och ttillväxt
Ö
Ökad samverrkan, koncern
ntänk och efffektivitet
M
Miljöhänsyn i all verksamhet
Samman
nställning re
esultat Fullm
mäktiges öv
vergripande mål redovis
sade per näämnd.
3 verksamhetssmål. Antalet vverksamhetsm
mål och nyckeltal skiljer sig doock mellan de olika
Nämnderrna har totalt 37
nämndernna, mycket berroende på hur stor påverkan varje nämnd anser
a
sig ha påå respektive övvergripande måål. Totalt är
det 72 nycckeltal och de har alla fått saamma vikt i deen här samman
nställningen, so
om visar resulttaten från nyckkeltalen.
Väldigt fåå nyckeltal har haft mätpunktt under periodden. I de fallen
n kvarstår förraa mätningens rresultat till nästta mättillfälle.
Många måått har genomgått en analys och en del kann därför ha varrit föremål för redigering unnder perioden.
Kommunnfullmäktige haar tidigare kon
nstaterat att nuvvarande antal mål
m är för mån
nga samt att fleera av dem är svåra att mäta
på ett rätttvisande sätt.
KS

Mbhn

SN
N

BoU

Nämnderna Totalt
T
(KF)

En Positiiv
befolknin
ngsutvecklin
ng och
tillväxt
6 verksaamhetsmål

2 verksamhetsmåll

3 verksamh
hetsmål

2 verrksamhetsmål

13 verksamhetsmål

16 nyck
keltal

2 nyckeltal

3 nyckeltal

4 nycckeltal

25 nyckeltal

Det överggripande målett en positiv beefolkningsutvveckling och tillväxt omfattar totalt 12 veerksamhetsmål och 26
nyckeltal ppå de fyra näm
mnderna. Det är
ä väldigt stor skillnad antaleet nyckeltal näm
mnderna emellllan. Alla nyckeeltal som fått
vit markerring (alltså arb
bete pågår) har en pågående pprocess men mätning
m
görs vid
v annan tidpuunkt. Vissa harr en väldigt
lång horissont. Tre nyckeltal har inte uppnått
u
målet uunder perioden
n.
KS

Mbhn

SN
N

BoU

Nämnderna Totalt
T
(KF)

Ökad
kan,
samverk
koncernttänk
och
Effektivitet
7 verksaamhetsmål

2 verksamhetsmåll

4 verksamh
hetsmål

2 verrksamhetsmål

15 verksamhetsmål

11nyckeeltal

3 nyckeltal

4 nyckeltal

6 nycckeltal

24nyckeltal

Det överggripande målett ökad samverkan, koncern
ntänk och efffektivitet har en
e stor andel aav långsiktiga processmål
p
(vilket avsspeglar sig i en
n stor andel vitta resultat). Tootalt tre nyckelttal har inte upp
pnått sitt mål uunder perioden
n.
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KS

Mbhn

SN
N

BoU

Nämnderna Totalt
T
(KF)

Miljöpåv
verkan

3 verksaamhetsmål

5 verksamhetsmåll

2 verksamh
hetsmål

1 verrksamhetsmål

11 verksamhetsmål

8 nyckeeltal

5 nyckeltal

2 nyckeltal

4 nycckeltal

19 nyckeltal

m
Miljöpåvverkan finns tvvå huvudsakligga fokus i enligghet med fullm
mäktiges framggångsfaktorer:
För det övvergripande målet
god arbettsmiljö och godd livsmiljö. Sn och BoU har fokuserat på arbetsmiljö
a
förr medarbetare ooch för brukarre, kunder
elever. Kss fokuserar på båda aspekterrna medan Mbbhn jobbar med
d miljömål ur ett
e verksamhettsperspektiv. Totalt har
fyra nyckeeltal ej uppfylltt målet under perioden.
p
Lägesanvvisning för måluppfyllelse
m
Målet helt uppfyllt
u
Målet uppffyllt i hög grad
Målet ej up
ppfyllt
Uppgift sakknas. Arbetet pågår
p
men mättning sker vid annan tidpunk
kt.
Se kommen
ntarsfältet
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Omvä
ärld

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
Tågtestveerksamhet melllan Arvidsjaurr
och Jörn är allltjämt fortgåennde.

(Källa: SKLss ekonomirapport, arrbetsförmedlingen, SC
CB)

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
tillväxt. I reala termer, dvs.
d efter avdraag för pris- ochh
ot skatteunderrlagets tillväxt
löneökninngar, är däremo
fortsatt sttark i år.

Nyföretagan
ndet
Under period
den 1/1 till 31//8, 2015 och inom
i
ramen
för arbetet tillssammans medd Redok AB haar;
o 6 Enskild näringsidkare
n
ooch 8 Aktiebo
olag är
registrerad
de . Totalt 14 sst, föreg år 8 stt
o 6 Enskild näringsidkare
n
ooch 4 Aktiebo
olag är under
process. Totalt 10 st, förreg år 5

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.

Den kom
mmunala sektorrn står de kom
mmande åren innför
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.

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.

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.

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.
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
dagpendlingen
n till och från aandra kommun
ner är ca 13%
Den stora utbildningssatsninng som är innee på år 3, har
gett genomslagg i de bransche
her som varit id
dentifierade,
främst inom äldreomsorg. K
Kompetensbeh
hovet är hittillss
tryggat och haar bl a inneburiit att ordinariee personal kan
ta ut sin semesster under som
mmarhalvåret som
s
de själv
planerat.

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.
Det stora intresset som finns från ett flertal
internatioonella företagarre/entreprenörer att etableraa sig
i kommunnen kommer att
a ytterligare fö
örstärka bildenn av
Arvidsjauur som en ”knuutpunkt” för utveckling
u
där
flygplatsenn har en centrral roll.
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Arbetslööshet
År

Totalt
%

Ungdomars
s medverkan
n
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.

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

2015-05

255 pers

4,9

4,1

18,6

per är elevrådeen och kulturgrrupperna på
Referensgrupp
Fridhemsskolaan och Sandbaackaskolan, Ku
ulturskolans
elevförening, en
e föreningsgrrupp samt en grupp
g
för
nyanlända unggdomar.
Integration
Fokus ligger på
p att vara inkkluderande på så sätt att allaa
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

Källa Arbettsförmedlingen

Bostäd
der, lokale
er och marrk
På lägenhhetsmarknaden
n råder för närvvarande varkenn
brist än övverskott, åtmin
nstone i centraalorten.
Kommunnen arbetar i saamråd med övrriga aktörer m
med
en ny bosstadsförsörjnin
ngsplan.
Tillgångenn på tomter fö
ör småhus är go
od 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
mmgår
munen dee närmaste åren. Av tillgänglig statistik fram
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
40-talet. A
Antalet barn 0--5 år ökar någo
ot under de
närmaste åren, men anttalet tonåringarr minskar.
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Befolkning 2012
2-2015
2015-06
År/antal

Medbo
orgare
Befolkningsutvecklling
Kommunnens befolknin
ng har ökat med
d 45 personer
sedan årssskiftet, då vi vaar 13 flera än föregående
f
årsskifte. De stora förän
ndringarna i neegativ riktningg
h
brukar doock ske under hösten.

Totalt

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

Födda
Avlidna

20114-12

2013-122

2012-12

6 529

6 484

6 4711

6 467

34
51

78
129

677
799

59
83

151
89

357
292

2755
2600

282
284

Flyttnetto

Viktig förr kommunenss ekonomi är befolkningssifffran
den förstaa november vaarje år, eftersom
m det är utifråån
denna som
m skatter och viss
v utjämningg beräknas. (6 4494
invånare 1 november 20014)

År/antal

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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2015-066 2014-12 20013-12

2012--12

Flyttnetto totallt

622

65

15

-2

Mot egna läneet
Mot annat län

288
3

-1
39

22
-27

5
-339

Mot utlandet

311

27

20

3
32
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Medarbetare
Anställda och arv
voderade i kommunen
n
och bolagen

under
u
senare delen
d
av 2015 iinföra ett it-veerktyg (Adato)
för
f att i framtiden kunna säkkerställa de gem
mensamma
rutinerna
r
för rehabiliteringsa
r
arbetet i organ
nisationen och
förbättra
f
analyysarbetet kringg denna verksamhet.

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
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..

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

Rehabiliteringsve
erksamhet

Den
D totala sjuk
kfrånvarotidenn per den sista april ligger
något
n
högre än
n de senaste årrens helårsstatiistik

Arbetsgivvaren har ett om
mfattande ansvvar för anställdda
som inte kklarar sitt arbeete på grund avv orsaker som kan
hänföras ttill begreppet sjukdom.
s
Ansttällda som intee
klarar sinaa arbetsuppgiffter ska, om mö
öjligt, rehabilitteras
så att de i första hand kan
k återgå till siitt ordinarie
arbete, i aandra hand berredas andra arb
betsuppgifter eeller
omplaceraas. I detta arbeete har vi mediicinsk experthjjälp
från förettagshälsovårdeen. Internt arbeetar vi med attt

Den
D största ök
kningen i jämfö
förelse med förrra året och
samma
s
period är bland män samt åldersgru
uppen 50 år occh
äldre.
ä
Observeera att eftersom
m vi har få män
n anställda i
organisationen
o
n påverkas denn sjukfrånvarosstatistiken storrt
redan
r
vid ett par
p medarbetarres sjukfrånvarro.
Glädjande
G
nogg märks en minnskning av sjukfrånvaron i
åldersgruppen
å
– 29 år.

Procent av arrbetad tid

2015-08

22014-08

20013-08

6,21
47

6,05
44

4,91
37

46,29
6,74
4,27
2,90
6,15
7,47

42,93
6,88
2,93
3,65
6,40
6,47

44,09
5,56
2,57
2,97
4,45
5,82

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

7,37
44,15
5,66
53,22
4,94
41,10

7,75
45,68
5,71
46,78
3,53
23,10

6,75
46,50
4,04
36,03
2,76
20,79

Korttidssjukffrånvaro (tim//mån)

2 947

2 945

2 429

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 2014
2
Prognos

Red
dovisning av målup
ppfyllelse
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-aug 2015 är positivtt med 25,6 Mkkr. Prognos förr 2015 anger 7,5 Mkr i översskott. 2 % av skatteintäkternaa
är 8 mkr. Kommunen har
h därmed lycckats uppfylla ddet första finan
nsiella målet i utfall
u
men nässtan i prognos. När förlust
redovisas har nettokostn
naderna varit större
s
än generrella bidrag occh skatteintäkteerna. Prognoseen för 2015 an
nger att
nettokosttnaderna inte är
ä större än skaatteunderlagetss utveckling. Målet
M
är då upp
pfyllt i utfall occh i prognos. Soliditetsmålett
runt lån, iinvesteringar och
o soliditet har
h kunnat upppnås. Kommun
nen har sedan 2011 inga långgfristiga skuldeer.
Kommunnen har ett efteersatt underhålll på fastigheteer och gator med 4-6 Mkr årlligen. Här kan man inte sägaa att målet nåttts
till fullo. N
Ny internhyra från och med 2015 tar sikte på att kommaa till rätta med detta.
Sammantaget är målupp
pfyllnaden relaativt god för peerioden.
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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.
Kommunnens eget skatteeunderlag räkn
nat per invånarre ligger ca 7 % -enheter und
der riksgenom
msnittet. Antaleet personer
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.
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.
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Resultat för periioden 2015-01-01-20
015-08-31
Budgetaavräkning tkr

Progno
os för Prognoos utfall
2015
mot bbudget

Bu
udget
2015

Redovvisat
2015-008-31

Verksam
mhetens intäkteer
Verksam
mhetens kostnaader
Avskrivnningar

1499 064
-5377 632
-122 900

107 825
-340 087
-9 348

173
3 386
-552
2 375
-13
3 300

24 322
--14 743
-1 000

99 797
-328 155
-9 476

Verksam
mhetens nettokkostnader

-4011 468

-241 610

-392
2 889

8 579

-237 834

2833 308
1199 550
1 000
-100

187 877
78 612
715
0

281
1 316
118
8 091
1 000
-50

-1 992
-1 459
0
50

182 874
80 492
811
-31

2 290

25 594

7 468

5 178

26 312

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

Redovisat
2014-08-31

0
0
2 290

25 594

7 468

5 178

26 312

Prognostiserad resultatavvikeelse mot bud
dget för kom
mmunen

Periodenss resultat uppggår till 25,6 Mkkr och prognossen
för helåreet 2015 visar påå ett resultat på 7,5 Mkr vilkket är
5,2 Mkr bbättre än budgget.
Nettokosttnaderna belasstar året mera under
u
sista
tertialet vaarför det krävss ett gott resultat per sista
augusti föör att hela året ska ge översko
ott.

består av fyra delar:
Mkr

2015- 2014- 2013- 2012prognos
12
12
12
Nämnder
6,2
7,8 12,3 -19,8
Finansförvaltn
ning, pensioneer
3,4
0,9
9,6
0,1
-1,0 -1,2
0,6
Av- och nedsk
krivningar
0,1
-3,5 -1,1 -2,9
Skatter
1,2
5,1
6,4 19,6 -18,4
Sum
mma

Helårsproognosen i nämnderna visar på
p ett överskottt
jämfört m
med budget om
m 6,2 Mkr. Kom
mmunstyrelsenn
har i proggnos 5 Mkr gen
ntemot budgett främst hänföörligt
till större intäkter med nytt
n avtal med Migrationsverrket..
Barn-& U
Utbildningsnäm
mnden 1,8 Mkrr samt
Socialnäm
mnden -0,6 mkkr . Miljö, Byggg&Hälsoskkyddsnämnden
n beräknar nära nog nå
budgetmåålet.
oner beräknas öka något då
Kostnadeerna för pensio
pensionerr till förtroendevalda skall beeräknas. Å anddra
sidan inneebär fler pensionsavgångar i förtid att
utbetalda belopp minskkar. Detta tillsaammans med
ör att prognossen blir 3,4 Mkkr
affekt av eextrainlösen gö
bättre än budget. Komm
mande intäkt från
f AFA prem
mier
från 20044; här försiktigtt beräknade tilll 2,4 Mkr ingårr i
posten meen kvittas mott motsvarande extra
pensionsinnlösen i slutet av året.
Skatteintääkterna i helårssprognosen inn
nehåller effekkt av
sämre skaatteunderlag occh minskade generella
g
bidragg än
beräknat.
För avskrrivningarna harr ett säkerhetsu
utrymme om 1
Mkr proggnosticerats, fö
ör det fall att än
ndrade principper
inte helt hhinner införas 2015.
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Nämn
ndernas periodre
p
sultat 20
015-08-31
1 inkl pro
ognos fö
ör 2015
Årsbudget
2015
KOMMU
UNFULLMÄKT
TIGE , REVISIION MM
Kostnad
der
3 375
5

Redovisat
Jan 15 ‐
Aug 15

Period
d‐

P
Prognos

avvikellse

2015

Skillnad
Budget‐
prognos

1 799

3 375
‐675

Intäkterr

‐675
5

‐187

NETTO

2 700
0

1 612

12 865
5

7 875

12 865

Intäkterr

‐400
0

‐453

‐400

NETTO

12 465
5

7 422

TEKNISK
KA
Kostnad
der

38 862
2

24 922

38 265

Intäkterr

‐12 316
6

‐8 891

‐12 202

NETTO

26 546
6

16 031

FASTIGH
HETER
Kostnad
der

21 508
8

12 210

21 508

Intäkterr

‐34 191
1

‐22 310

‐34 191

NETTO

‐12 683
3

‐10 100

30 411
1

18 828

31 461

Intäkterr

‐32 775
5

‐23 492

‐34 246

NETTO

‐2 364
4

‐4 664

STÖDFU
UNKTIONEN
Kostnad
der

27 835
5

19 331

31 074

Intäkterr

‐7 359
9

‐6 650

‐10 699

NETTO

20 476
6

12 681

20 375

NÄRING
GSLIV O ARBE
ETSMARKN
Kostnad
der

35 055
5

21 051

35 449

‐30 679
9

‐21 175

‐34 925

4 374
4

‐124

FRITID O
OCH KULTUR
R
Kostnad
der

16 288
8

10 796

16 322

Intäkterr

‐1 627
7

‐1 26
62

‐1 937

NETTO

14 661
1

9 534

‐449

14 385

276
6

A KOMMUNST
TYRELSEN
SUMMA

66 925
5

32 367

11
1 846

61 185

4 990
0

KOMMU
UNSTYRELSEN
Kostnad
der

AFFÄRSSVERKSAMHE
ET
Kostnad
der

Intäkterr
NETTO

16

188

888

1 755

1 602

3 080

3 055

2 700

12 465

26 063

‐12 683

‐2 785

524

‐141
1

0

483
3

0

421
1

101
1

3 850
0
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Årsbudget
2015

Redovisat
Jan 15 ‐
Aug 15

P
Prognos
2015

BARN o UTBILDNING
G
Kostnad
der

162 007
7

101 376

162 048

Intäkterr

‐22 194
4

‐15 66
62

‐24 046

NETTO

139 813
3

85 714

SOCIALN
NÄMNDEN
Kostnad
der

197 792
2

138 54
40

210 405

Intäkterr

‐33 662
2

‐34 715

‐45 669

NETTO

164 130
0

103 825

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

6 46
67

10 140
‐2 370

7 961

6 142

138 002

164 736

Intäkterr

‐2 462
2

‐2 010

NETTO

7 750
0

4 456

523 732
2

330 723

540 475

Intäkterr exkl internaa poster

‐145 864
4

‐104 331

‐168 786

NETTO

377 868
8

226 392

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

13 900
0
‐3 200
0
10 700
0

9 36
64
‐3 494
5 870

AVSKRIV
VNINGAR
Avskrivn
ningar enligt plan

12 900
0

9 34
48

13 900

0

0

0

12 900
0

9 348

Verksam
mhetens kosstnader
Verksam
mhetens intä
äkter
Avskriv
vningar

537 632
2
‐149 064
4
12 900
0

340 087
‐107 825
9 34
48

Verksam
mhetens
nettoko
ostnad

401 468
8

241 610

SUMMA
A NÄMNDER
Kostnad
der exkl intern
na poster

Nedskrivvningar
NETTO

17

736

7 770

1 811
1

‐ 606
6

‐20
0

26
6 685

371 689

6 179
9

2 108

11 900
‐4 600
7 300

3 400
0

‐748

13 900

‐1 000
0

552 375
‐173 386
13 900

28 045

392 889

8 579
9
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Utredning av balanskrravet
Enligt de balanskravsreggler som gällerr från och medd 2004-12-01, ska ett negativ
vt årsresultat tääckas i kommaande års
budgetar senast inom trre år.
o Balanskkravsresultat fö
ör 2012 är +1 322 tkr
o Balanskkravsresultat fö
ör 2013 är + 7 693. Under ddetta år skedde avsättning till Resultatutjäm
mningsreserv (R
RUR) med
11 362 mkr, varav 3 742
7 Mkr beslutades att ingå i Ingående egeet kapital vid årrets början.
ör 2014 är + 7 886. Under ddetta år skedde avsättning till Resultatutjäm
mningsreserv (R
RUR) med
o Balanskkravsresultat fö
1 438 m
mkr, så att RUR
R vid årets utggång uppgår tilll 12 800 tkr.
o Prognoostiserat balansskravsresultat för
f 2015 är 7 4468 tkr

naderna för ettt visst räkenskaapsår överstigeer intäkterna, sskall det negatiiva
Kommunnallagen stadgaar att om kostn
resultatet regleras och det
d redovisade egna kapitalett enligt balansrräkningen återsställas under dde närmast följaande tre
mäktige skall dessutom
d
antaa en åtgärdsplan
an för hur återsställandet skall ske. Samtliga tidigare ansam
mlade
åren. Fullm
förluster hhar reglerats under tidigare år.
å

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

7 468

-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

7 468
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Investteringsre
edovisning 2015--08-31
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

Budget
2015

Investerat
t.o.m.
2015-08-31

Kvar av
budget
2015

Prognos
2015

1 300
1 328
503
1 760
2 480
40
2 879
1 300
9 065
1 604
323

0
830
316
165
72
19
484
748
1 684
0
14

1 300
498
187
1 595
2 408
21
2 395
552
7 381
1 604
309

1 300
1 328
491
25
2 480
40
2 879
830
7 232
1 400
296

22 582

4 332

18 250

18 301

1 613
1 100
7 133
2 816

265
250
1 145
1 788

1 348
850
5 988
584

1 613
1 000
6 090
2 540

12 662

3 892

8 770

9 643

35 244

8 224

27 020

27 944

I likhet m
med tidigare år har investteringarna innte kunnat sk
ke enligt plan
n per 2015-088-31.
Kommunnfullmäktigee har tidigaree konstaterat att planering
gstiden för sttörre investerringsprojekt ofta varit
alltför koort. Mot bakggrund av dettta har ett nyttt reglementee för investerringar tagits fram och beslutats.
Detta koommer för koommande år att underlättaa för kommu
unens verksamheter att kuunna starta och
o
genomfööra investerinngar enligt plan.
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Finansieringen
n av pensionsfförpliktelser en
nligt den gamla modellen sk
ker i form av åt
återlåning. Med
dlen finns placerade i komm
munens anläggn
gningstillgångarr. Inlösen har
genomförts 20
012 samt 20144 med 15,4 Mkkr.

Pensioner och
h pensio
onsskuld
Pensionssskulden repressenterar i stora delar ett historiskt arvv som har upp
parbetas under decennier. Grrovt
uppdelat ffinns två typerr av pensionsskkuld:
1.

2.

De nya beräkn
ningarna av peensionsavsättniing och
ansvarsförbind
delse (RIPS-077) innebar en kraftig
k
ökning
av kommunen
ns pensionsförp
rpliktelser, främ
mst vad avser
ansvarsförbind
delsen. Ändradde ränteantagaanden och beräknad ökad liivslängd hos ppensionstagarna utgör
grunden till deen kraftiga öknningen av kom
mmunens
ansvarsförbind
delse.
Enligt pension
nsprognosen fr
från KPA för kommunen
k
pensionsskuld
dsutveckling koommer utbetallningarna från
pensionsavsättningen att öka
ka fram till 2013 för att
sedan minska.

Pensiion intjänad fö
öre 1998. Denn
na redovisas soom
en annsvarsförbindeelse utanför baalansräkningenn.
Dettaa är den störree delen av kom
mmunens
pensiionsskuld
Pensiion som intjän
nats från 1998. Denna intjänaade
pensiion enligt det nya
n pensionssyystemet avsättss
direkkt till den anstäälldes pensionsskonto

Utöver deetta finns vissaa förmånsbestäämda och avtaalade
pensionerr.

Mkr

201550831 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

5,7

4,4
4

4,7

4,9

5,8

0,6

0,0
0

0,0

0,0

0,0

202,0
2

205
5,4

223,7

211,3

223,1

0

0

0

0,0

0,0

Summaa pensionsförp
pliktelser som
m återlånas i
verksam
mheten
Eget kaapital

208,3
2

209
9,8

228,4

216,2

228,9

229,0
2

203
3,4

192,5

176,4

191,2

Skillnad
d

+20,7
+

-6
6,4

-35,9

-39,8

-37,7

./. Finannsiella placerin
ngar
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Verks
samhettsberättelser

Ekonomi
Budgetutfalll

Komm
munstyre
elsen

•
•
•
•

Progno
os
avvikelse

2001508
Kommunfullm
mäktige
Kommunstyrrelsen
Teknik och
infrastruktur
Fastigheter occh lokaler

gsområde
Samisktt förvaltning
2010 blevv Arvidsjaurs kommun
k
en sam
misk
förvaltninngskommun viilket innebär attt kommunenss
verksamhheters enligt laggen (2009:724)) om nationellaa
minoriteteer och minorittetsspråk samt den av
kommunsstyrelsen faststtällda handlinggsplan för samiisk
förvaltninng ska;

•

Red
dovisa
at
2015

enheter

Koncern
nsamordnin
ng
Under 2015 har arbetet med samordn
ning fortsatt, bbl a
genom kooncernledningssträffar. I Kom
mmunfullmäktitiges
övergripande mål för ko
ommunens verrksamheter
framhävs samverkan occh koncerntänkk. De mål som
m
kommunsstyrelsen har saatt för sin verkksamhet kräve r
aktivt sam
marbete över nämndsn
förvalltnings- och
bolagsgränser.

•
•
•

B
Budget

2 700
12 465

1 617
7 422

-1141
0

26 546

166 031

4
483

-11 933

-100 100

0

Näringsliv o
Arbetsmarknad

4 374

-124

3 850
8

Fritid och kulltur

14 661

9 534

2
276

Stödfunktioner

20 476

122 681

1
101

-2364

-44 464

4
421

66 925

222 225

4 990
9

Affärsverksam
mhet
Summa nettokostnad

Sammantaget visar periodenn januari-augussti 2015 på ett
överskott mott 4 tolftedelar aav budgeten om
o 11 846 tkr.

särskillt främja och skydda
s
det sam
miska språket
inform
mera samer om
m deras rättigheeter enliga lageen
verka för att samerss möjligheter attt behålla och
utveckkla sin kultur, sitt språk och sin näring i
Arvidsjaur främjas
ns kulturella ideentitetsutvecklling
verka för att barnen
och annvändandet avv det egna språåket särskilt
främjaas
verka för att kommuunens verksam
mheter bemöteer
ningen på sitt eget
e språk
den saamiska befolkn
verka för rekryteringg av personal med
m samisk sppråkns
och kuulturkompeten
verka för att ge barn
nomsorg och äldreomsorg
ä
påå
samiskka
samrååda med samerr och ge möjligghet till inflytannde i
frågorr som berör deem

Resultatberäkn
ningen mot buudget bygger alltså
a
på
betraktelsesätttet att alla månnader är lika övver året, vilket
de givetvis intte är i alla verkksamheter.
Prognos för 2015
Sammantagen
n prognos för hhelåret 2015 viisar på 5 Mkr
mindre nettok
kostnad än anggiven budget. Störst
S
positiva
avvikelse finns hos Arbetsm
marknadsenheten och är
n avtal med M
hänförlig till nytt
Migrationsverrket.

Tekniska
a enhete
en
Översiktsplan
neringen fortgåår. Planen är fö
ör närvarande
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
skidbacken. Dessa
D
ytor ska kkommunen seedan kunna
köpa av Naturrvårdsverket fö
för att kunna säälja vidare till
någon exploattör som kan byygga stugor occh hotell på
området.
Vi har försett våra entreprennadmaskiner med
m GPS för
att underlätta uppföljning.
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,
exploateringsv
verksamhet occh bostadsmarkk.

Framtiden
Det samisska språket (allla varieteter) är en viktig del i en
människaas identitet och
h i Arvidsjaur har
h talats och ttalas
än idag um
mesamiska och
h som är starktt hotad.
Revitaliseering och möjliighet till ökadee språkkunskapper
fortgår. F
Förutom umesaamiska talas fleer varieteter avv det
samiska sppråket i Arvidsjaur.
En enkät angående min
noritetsspråkskkunskaper och
önskemåll är på väg ut tiill kommunens medborgare..
Översik
ktsplaner
Den juriddiska utvecklinggen har gått mot
m att ge allt sttörre
tyngd åt kkommunens viiljeinriktning i översiktsplaneen
vid tvisterr mellan olika intressen
i
om markm
och
vattenanvvändning. Översiktsplanen kommer därförr att
ha en än vviktigare roll i den framtida
samhällspplaneringen.

Framtiden
Samhällsbyggn
nadsprojektenn tenderar att öka
ö och det
blir allt viktigaare med snabbba handläggnin
ngsprocesser.
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Inom enheten
n anställs även ca 90 feriearbetare varje
sommar.

Fastig
gheter

Fritid oc
ch Kulturr

p
och upphandling
u
fö
för
Mycket tidd har gått till planering
underhållsprojekt som ska
s utföras und
der året. Dettaa
berör i synnnerhet takbytten på såväl skkolor som
kommunaalhus.

Verksamhet
mheten inom
Bibliotekslagen anger grundden för verksam
det allmänna biblioteksväsen
b
ndet. Enligt laggen ska varje
kommun ha fo
olkbibliotek.
I Arvidsjaur har
h vi ett nära ssamarbete med
d skolan och
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 genomfförts.
Medborgarhuset tillhandahååller lokaler förr arrangemangg
och aktiviteterr som föreninggar, privatpersoner, företag
och kommuneen själv ansvarrar för. Lokalerna har
använts vid 45
54 tillfällen.
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
nom
erbjuder fortsatt utbud för dde som finns in
n, både på ochh utanför boen
nden. Det är
äldreomsorgen
en mycket upp
pskattad verkssamhet som haar stor
betydelse för det
d sociala innnehållet för varrje enskild
deltagare.
Kulturskolanss samgående tilill en kreativ akktivitets- och
har haft stor betydelse
b
för uutbudet för barrn och unga.
Kulturskolanss verksamheterr har delvis förrändrats i de
nya lokalerna. Förutom tradditionell
f
kulturskoleverrksamhet med musik, dans, film/foto,
bild och dram
ma erbjuds ”proova på” kurserr på kvällstid
och på lov.
Elevantalet i den
d traditionelllla verksamheten är 170 och
inom övrig veerksamhet 220 deltagare. Mu
usiklärartjänst
sälj forsatt till Arjeplog vilkeet gjort att utbu
udet i
Arvidsjaur kun
nnat 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.

Händels
ser av betyd
delse
Nytt interrnt hyresavtal tillämpas
t
fr o m 2015.
Framtiden
Komponeentavskrivningg ska införas viilket kan komm
ma
att påverkka framtida budgetering.
Åkerbäretts före detta lo
okal på Slalomååkaren 2-3 harr
börjat ställlas iordning tiill förskola.
Mer persoonal med ingen
njörskunskapeer behövs för aatt
kunna klaara av underhållsplanering occh
verksamhhetsförändringaar på ett effekttivt och bra sättt.

Näring
gsliv
Inom Arvvidsjaurs komm
mun och i kringgliggande
kommuneer pågår eller planeras
p
större
investerinngar/etableringgar. Några att nämna;
n
Bolidenn
planerar aatt öppna en ko
oppargruva i Älvsbyns
Ä
komm
mun.
Rail Test N
Nordic planerar starta upp en
e helt ny
testnäringg inom Arvidsjaur och Skellefteå kommun.
En stor uttmaning är att utreda vilka sp
pecifika
personalfö
försörjningsbeh
hov Arvidsjaurrs kommun
kommer aatt mötas av i samband
s
med större
investerinngar och
etableringgar, exempelviss Laver.
Ansökninggar tillsammans med andra kom
mmuner om
strukturfonndsmedel har blivit beviljade occh kommer att vvara
goda verkttyg för att skapaa förutsättningarr för ett växandee
näringsliv.

ad
Arbetsmarkna
Inströmniingen av främst ensamkomm
mande flyktinggbarn
har ökat m
med 83 % jämfört med samm
ma tid föregåennde
år. Migrattionsverket åbeeropar kategorri 4 som innebbär
att komm
munernas avtal sätts ur spel.
Trafikskoolan i Arvidsjauur är from 20150301 införlivvad i
enheten. V
Verksamheten
n är belägen påå Idéum.

Händelser av
a betydelsee
RFID-märkningen av bibliootekets medier har slutförts
under sommaren. Detta kann komma att in
nnebära
mt är en stor arrbetsmiljövinstt för
meröppet sam
personalen sam
mtidigt som m
man gör en effeektivitetsvinst.
Det beslut som
m tagits om att
tt ej debitera sttädkostnader
för de som fritt nyttjar Medbborgarhuset in
nnebär högre
kostnader dettta år.
En nationell strategi skall tass fram för kultturskolorna i
landet. Kulturr- och fritidschhefen har deltaagit i ett
rådslag på natiionell nivå infö
för detta arbetee. Strategin
skall vara klar i september 22016.

Nytt avtall med Migratio
onsverket gällaande from
20150201.
Det nya aavtalet med Miigrationsverkett avseende
ensamkom
mmande, har lett till att beräkningsgrunderrna
samt ersätttningsnivåern
na förändrats markant.
m
Arbetsbellastningen inom
m vissa verksaamheter är myccket
hög, på grrund av höga inskrivningssif
i
ffror. Personallen
går mellann verksamheteerna för att täcka för varandrra.
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många ställen om vi tittar påå åldersstruktu
ur och
utflyttning av områden där vvi har vatten och
o avlopp.

Framtiden
Arbetet m
med det fritidsp
politiska handllingsprogramm
met
startade uunder föregåen
nde år men harr avstannat i occh med
valet och osäkerhet om var kultur-och
h fritidsfrågornna skall
hanteras ppolitiskt. Arbetet återupptas under septem
mber.

A-organisation som vi nu harr
Detta påverkaar även vår VA
förstärkt med en arbetsledarre för att klara detta arbete.
m och
När huvuddelen av Arvidsjaaurs VA-system
infrastruktur byggdes
b
upp hhade vi en störrre
organisation som minskat i ttakt med att vii övergått till
enbart drift occh underhåll.

Stöde
enheter
Alla stödeenheter för näm
mnderna är samlade under
kommunsstyrelsen. Här ingår nämndskkansli, växel,
övergripande personalfrrågor, löneadm
ministration IT
Tstöd, ekonnomi och upph
handling.
Växeln ärr ett samarbetee med kommu
unerna i 4kom
(Arvidsjauur, Arjeplog, Malå
M och Sorseele).
Lönesysteemet ingår i den gemensamm
ma lönenämndden
Så gott soom samtliga en
nheter genomggår utveckling m
mot
mera digittaliserade proccesser för att minska
m
på mannuell
hanteringg.

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.
Vi kommer attt behöva höja vår VA-taxa för
f att klara dee
investeringar vi
v måste göra. Rimligtvis kom
mmer den att
behöva höjas med cirka 3-4 % per de närm
maste 4 åren
bara för att klaara nuvarandee reinvesteringssplan.

Framtiden
Arbetet m
med införande av ett nytt diggitalt
ärendehannteringssystem
m har påbörjatss och beräknass
vara i drifft vid årsskiftett 2016/2017. Detta
D
kommerr att
medföra een avsevärd efffektivisering av det
administrativa arbetet.

Camp Giellas

Camp Gielas omfattar
o
verkssamheterna
 Stugby och Campin
ingplats
 Sporrthall
 Skidspår
 Prästtberget
 Vittjåkk
Intäkterna från stugbyn är hhögre än föregåående år p g
a fler boende på anläggningeen denna perio
od.
kostnaderna ärr betydligt högre jämfört
Verksamhetsk
med samma period
p
föregåennde år, vilket tiill stor del
hänger sammaan med att Vitttjåkk hållits öp
ppet.

Affärs
sverksam
mheter
Vatten och avlopp
p
Händels
ser av betyd
delse
Slambilenn som vi köpt tillsammans
t
med
m avfall
(slamtömnning av enskildda brunnar) fu
ungerar bra
Provpumppning av borrh
hål till ny reserrvvattentäkt påågår
Vi har hafft flera avloppstopp.
Arvidsjauur har vunnit reegionfinalen i Bästa
B
Kranvattten
2015 och ska delta i rikssfinal i oktober.

Avfallsenheten
Verksamheten
Mängden hush
hållsavfall har minskat med ca 12 ton
mot samma period 2014.
B
är
Slamtömning togs i egen reggi från 2015. Bilen
utrustad så attt bl a brunnar kkan märkas med hjälp av
gps. Allt för attt underlätta ddrift och admin
nistration.

Framtiden
Vi står infför stora utmaaningar i framtiiden. Vi måstee öka
förnyelsettakten på vårt ledningsnät occh våra
anläggninngar. Vi har dryygt 20 mil ledn
ning i kommunnen.
Det mestaa byggdes undder 50-talet och
h med en
förnyelsettakt på 40 år såå innebär det att
a vi bör åtgärrda
ca 5 km pper år mot 1 km
m som vi ligger på nu och dåå har
vi ledninggsnät som har 100 år på nackken. Detta meddför
att vi måsste öka inventeeringstakten avv ledningsstatuusen,
så att våraa insatser görs där de får störrst nytta.

Händelser av
a betydelsee
Utfallet av avffallsupphandlinngar kommer att påverka
taxa framgent då prisbilden är ökad.
Grundavgiften
n 2014 för fritiidshus debiterrades i
januari och i maj
m 2015 för 22015- Införand
det av denna
taxa har tagit mycket
m
tid att genomföra myycket på
grund av många fritidshusäägare har reageerat.
Vår besöksräk
knare är stulenn i juni, varför vi
v inte kan
redovisa dettaa antal.

Vi skall taa fram nya vatttenskyddsområåden för alla
vattenanlääggningar. Vatttenskyddet förr Arvidsjaur ärr
påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klartt
detta år..
Detta innnebär att vi måsste jobba smarrt och väldigt
långsiktigtt. En femårig plan
p är för korrt för denna
verksamhhet där många investeringar
i
har
h en 100 årigg
livslängd. Vi måste ta frram en va-plan
n som visar på
nuläget occh utifrån den ta fram en va--strategi för huur vi
skall hanttera det och påå vilken nivå vååra anläggninggar
skall ha i fframtiden. Tyvvärr ser det intte så roligt ut ppå
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Stadsnät

Mängdenn inkommet avvfall januari-au
ug
Tert2
2015

Tert2
T
2
2014

Tert22
2013

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. Vatttenfall om tolkkning av avtaleen, 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.
Projektet med att upprätt
tta ledningsrättter för fiberr
förlagd på kom
mmunens marrk fortsätter.
Kostnaderna för kabelanvissning torde ökka de närmastee
två åren.

Tert2 Teert2
2012 20011

Avfall tilll
sorteringg

16 ton 14
1 ton

Restavfalll
till Depooni

64
ton

1106
t
ton

147
ton

46 ton 844 ton

Brännbarrt

338
ton

3371
t
ton

389
ton

351
ton

3774
tonn

Hushållsavfall

983
ton

9995
t
ton

833
ton

898
ton

8661
tonn

15 ton
n 23 ton 9 tton

Framtiden
hållsavfall samtt
Ny entrepprenör för insaamling av hush
avfallstrannsporter från 2016.
2
Under 2016 kommer so
opbilens färdvääg att utökas ooch
k
erbjudaa fler fritidshuss
på det sätttet hoppas vi kunna
sophämtnning under som
mmaren.
Miljöundeersökningar avv nedlagda dep
ponier fortsätteer.

Budgetaavstämning affärsverksamheter exkl. avvskrivningar och
o finansiellla
kostnader och intäkteer

Årsbudget
20115
CAMP G
GIELAS
Kostnadeer
Intäkter
NETTO
O
AVFALL
LS ENHETEN
N
Kostnadeer

Redoovisat Perio
odresultat Prognos
P
A
Avvikelse
Jan 15-- Aug
2015
15

8 3222

9022

-8 5220

-9220

-1998

698

198

0

8 8662

5 269

8975

-9 6772

-6 139

-9654

-810

-870

12 0667

5 911

11775

-13 1773

-9 173

-13834

NETTO
O

-1 1006

--3 262

STADSN
NÄT
Kostnadeer

1 1660

1 177

1561

-1 410

-877

-1410

NETTO
O

-2550

300

-466

151

-401

TOTAL
L

-2 3664

--4 664

3 080

-2 785

421

Intäkter
NETTO
O
VA-ENH
HETEN
Kostnadeer
Intäkter

Intäkter

330

2 525

24

-679

-2059

-131

953
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Uppfö
öljning ve
erksamh
hetsmål K
Kommun
nstyrelse
en
Överrgripande måål:

Ks
verk
ksamhetsmåll:

Komm
munen ska
arbetaa för en god
infrasstruktur för
ökad attraktivitet

E
En positiv
befolknin
ngsutveckling
g och
tillväxt

Skapaa långsiktigt
hållbaara relationer
med nya
n och
befinttliga företag

Arvid
dsjaurs kommuun
ska up
ppfattas som een
långsiiktigt bra och
utvecklande
arbetssgivare.

Nycckeltal:
2013 : Faastställa plan
för hur de
d som
enligt 2012 års
inventeriing inte
hade tillggång till
bredband
d ska få det.
Mål 20122:
Kommun
nkoncernen
ska verkaa för fler
billiga flyygresor för
att motveerka
konkurreerande
flygplatseer vilken
används av många
som ska till/från
Arvidsjau
ur.
Mål 20133:
Deltagan
nde i Insikt
för mätb
barhet inom
potentiellla
förbättrin
ngsområden
i målet.
Mål 20133:
Formulera förslag
till förbättringsåtgärder samt
informattionsspridningg.
Genomfföra 2015 års
löneöverrsyn i
enlighet med
m de
centrala avtalens
a
intention
ner, d v s ny
lön utbettalas
150427.
Översyn av det
personalp
politiska
handlinggsprogramm
et
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Måluppfylllelse:

Kommentaar:
(Måll 2014: Tillsam
mmans
med operatörer byygga ut
bredbandstäckninggen utan
att behöva finansieera med
skatttemedel. )

Ingen uppgift

Arbeetet sker i samvverkan
med ungdomar på
dbacka.
Sand

Arbeetet sker i samvverkan
med ungdomar på
Sand
dbacka

Ny lö
ön utbetald 1550427.

K
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Arvidsjaaurs kommun
Árviesjáávrien kommu
uvdna

Överrgripande måål:

Ks
verk
ksamhetsmåll:
Arvid
dsjaur ska vara
Lappllands mest
attrakktiva kommun
att bo
o i.

Välko
omna och
säkersställa att
nyinfllyttade blir en
delakttig resurs i
Arvid
dsjaurs kommuun

E
En positiv
befolknin
ngsutveckling
g och
tilllväxt (forts.)

Barnss och
ungdo
omars vilja ochh
önskeemål ska särskiilt
beaktas.

Nycckeltal:
Mål 20155:
Arvidsjau
ur ska ha
bästa ran
nking i
Lappland
d enligt
Fokus mätning
m
2015.
100% avv de som är
18 år elleer äldre och
som flytttade in för
två år sed
dan skall
vara i arb
bete eller
utbildnin
ng.
Svarsfrekkvensen på
enkäten till
t
nyinflyttaade skall
vara 70 % (2013)
och 80%
% (2014).

Måluppfylleelse:

Kommentarr:
Mätnin
ngen bygger påå 44
variabller uppdelade på fem
områd
den. Arvidsjaurr är på
plats 4 av 12 kommuuner i
Lapplaand för.
Egen undersökning:
u
Mätnin
ngen sker i novvember
årligen
n.

Egen undersökning:
u
Mätnin
ng görs i novem
mber
varje år.
å

Ledningssmöte med
kommun
nledning,
skolchef och
rektorer.
Demokraatidag
genomfö
örd

Sker under
u
delår 3.

Politiker och
tjänstemään i dialog
med ungga i
Arvidsjau
ur.
Informattion till alla
elever om
m
kommun
nens
ungdomsspolitiska
mål.
Utbildnin
ng för
elevråden
n.

Genom
m arrangerade träffar
enligt verksamhetsm
v
mål
framtaagna av kommunens
ledningsgrupp.

Elevrådeen beslutar
om budgget.

Måste rektorerna svaara på.

Barn- och
ungdomssgruppen 6
möten peer år.
Styrgrupp
pen 4
möten peer år

Kontin
nuerliga möten
n under
året, 3 tom 30/4
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Genom
mförs under delår 1.

Underr deomokratidaagens
em

Ingen träff genomfö
örd
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uvdna

Övergrripande
måål:

K verksamhetsmål:
Ks
All verksamhet i
ko
ommunen ska
prräglas av
prrofessionalism, glädje
occh respekt.

Ök
kad
samveerkan,
koncernttänk och
effekttivitet

Kontinuerligt
K
fö
örbättringsarbeete av
arrbetssätt, meto
oder
occh
in
nformationstekknik

Nyckeltal::
All ppersonal ska ha
spelaat kommunens
värddegrundsspel via
v
APT
T.
Foku
kus 1:
Verkksamhetssystem
m
(ekoonomi och e-tjänster
i förrsta hand.)
Foku
kus 2: 2 inriktad
de
insattser för optimerat
anväändande av beefintligt
verkks.system per år.
å
Minnst ett
ört
påböörjat/genomfö
samv
mverkansprojekkt

Öka antalet
Ö
seektorsövergripaande
prrojekt/samverkkan
övver kommungrräns/
fö
örvaltningar/bo
olag
En levande
om
mvärldsanalys

Måluppfyllelse
M
:

Kommentar:
Mäts en gång per år i
d med årsboksllut.
samband

Införand
de av Budget o
Prognos

Gemensamma upphan
ndlingar
med and
dra kommuner
påbörjad
de och genomfförda.
Växelsam
mverkan med mer
m
formaliseerad ledning,
koordinaation och styrn
ning.

Fuungerande Intrranet
so
om ska öka intern
diialog, delaktigh
het och
traansperens

net
Funngerande Intran
m ska öka intern
n
som
dialoog, delaktighett och
trannsperens

Gemensamma
G
prrojekt/samarbeten,
PP
PP-lösningar

Inteegrerade översiiktsoch tillväxtplan.
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Diversifiierad samrådsggrupp
etabl. Fö
örslag till integrrerad
översiktss- och tillväxtp
plan
framtageet.

K
KS-versiion
20015-10--13

Arvidsjaaurs kommun
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Övergrripande
måål:

K verksamhetsmål:
Ks
de
Liivslångt lärand

?

Nyckeltal::

Måluppfyllelse
M
:

Kommentar:
K

Kom
mpetenskartlägggning

Arbetet påbörjat
p
i
koncernlledning hösten
n 2014

Återrkommande
grunndutbildning fö
ör nya
cheffer

Sker våreen 2016

Återrkommande
temaaträffar för chefer
inrätttade.

Mäts i saamband med
årsbokslu
ut

H grad av mååluppfyllelse vaad gäller arbetssmiljö. Miljöm
Hög
målen är ej uppnnådda men processen fortgåår.
h
Sker hö
östen 2015
Meddarbetarenkät har
genoomförts

Miljöh
hänsyn

Syystematiskt
fö
örebyggande
arrbetsmiljöarbette.
D
Delaktighet
och
h dialog
geenom
arrbetsplatsträffaar och
m
medarbetarsamt
tal

Miljöbeaktande vid
M
in
nvesteringar

Plann för tematräfff för
cheffer följs

Mäts i samband
s
m
årsboksslut

Arbeetstagarna ökaar sina
ansppråk på
friskkvårdsbidragett

Mäts i samband
s
m
årsboksslut

Anddelen förebygggande
ärennden överstigerr
andeelen
sjukkskrivningsären
nden

Mäts årrligen.
Förebygggande arbete är
nyckeln
n till låga sjuktaal.

Öveergripande
systeematiska
arbeetsmiljöarbetett SAM

Behand
dlar
arbetsm
miljöfrågor.
Mäts i samband
s
m
årsboksslut
Mäts en
n gång per år

Perssonalens sjuktaal ska
liggaa under länets och
riketts medeltal.
Ta ffram lokala milljömål.

EUs miljömål och
o
Agenda 21 ska ligga
l
tilll grund för
ko
ommunens
m
miljöarbete.

Bygger på att Lokala
Agendaa 21 revideras.
Arbetett pågår. Förslagget
diskuterrats i
koncern
nledning. Polittisk
behand
dling under hössten
2015

Lägesanvvisning för måluppfyllelse
m
Målet helt uppfyllt
u
Målet uppffyllt i hög grad
Målet ej up
ppfyllt
Uppgift sakknas. Arbetet pågår
p
men mättning sker vid annan tidpunk
kt.
Se kommen
ntarsfältet
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Barn-och
utbild
dningsn
nämnde
en

Händelser
H
av
v betydelse
Satsningen
S
på tidsenliga veerktyg (läsplatttor och bärb
bara
datorer
d
till elev
ver) enligt IKT
T-planen fortsäätter.

Verksam
mhet

Ekonomi
E

Ansvarsom
mrådet innefatttar verksamheeterna förskolaa,
grundskolla, grundsärsko
ola, fritidshem
m, gymnasium,
gymnasiessärskola, svensska för invandrare och
vuxenutbiildning. Den siste
s
augusti vaar det 1480 barrn
och eleverr i våra verksamheter. Antaleet elever i
grundskollan inkl. försko
oleklass är 21 elever
e
färre vidd
hösttermiinsstarten i år jämfört
j
med fö
öregående år.
Samtidigt ökar antalet barn
b i förskolan
n. Det är totaltt 26
fler barn i förskolan nu än förra hösteen. Antalet
gymnasieeelever på Sanddbackaskolan har
h ökat med 220
elever jäm
mfört med föreegående år.

(T
Tkr)
Personal
P
Verksamhet
V
Interna
hyreskostnader
h
r
Summa
S
kostn
n.
Intäkter
Nettokostnad
N
d

659

655

6544

646
6638

634

Redovvisat
1501-11508
71 2445
16 7992

nos
Progn
1501-11512
114 749
7
27 2991

20 0009
162 0007
-22 1 94
139 8813

13 3339
101 376
3
-15 662
6
85 7114

20 0009
162 048
0
-24 046
0
138 002
0

Prognosen
P
för helåret 2015 ty
tyder på en possitiv avvikelse
mot
m budget meed ca 1,8 Mkr. Verksamhetskkostnaderna
ser ut att bli läggre än budgeteerat vilket bland annat beror
på
p att färre elev
ver går sin utbiildning i annan
n kommun
vilket
v
innebär att
a de interkom
mmunala avgift
fterna blir
läägre. Förändrin
ngar i antalet eelever i andra kommuner
k
har
h skett efter förra
f
delårsbokkslutet. De hö
ögre intäkterna
beror
b
bland ann
nat på att vi haar fått fler elevver från andra
kommuner
k
i fö
örskolan och grrundskolan sam
mt att vi
räknar med att få ett positivt besked från Skolverket
gällande
g
statsbiidrag för lågstaadiesatsningen
n. Vi har
däremot
d
inte rääknat med stattsbidrag för miindre
barngrupper
b
i förskolan.
f
Anssökan är skickaad men
fördelning
f
av pengar
p
kommeer att ske utifråån hur stora
barngrupper
b
hu
uvudmännen hhar haft. I jämfförelse med
riiket och komm
mungruppen hhar vi tidigare haft
h mindre
barngrupper
b
vilket gör att vi iinte vågar räkn
na med att vi
får
f något statsb
bidrag.

Antal eleveer i grundsko
olan inkl.
fö
förskoleklass
665
660
655
650
645
640
635
630
625
620

Budgget
1501-11512
113 8878
28 1220

Lå
Lå
Lå
Lå
L
Lå
Lå
10/11 11/12 12/13 13/114 14/15 155/16

An
ntal barn i försskola och frittidshem (31 auug
resp. år)

490
480
470
460
450
440
430

Personal
P
Rekryteringen
R
av
a behörig perrsonal kräver fortsatt
f
mycket
m
resurser i förvaltninge
gen. Att få behö
örig personal
blir
b allt svårare och medför ooftast en högree kostnad än
tiidigare.

4480
455

22010

462

4599

454

449

2011

2012

2013

2014

Förvaltningen
F
har
h ansökt om
m statliga bidragg till tio
karriärstjänster
k
. Under periodden har fem lärare arbetat
som utvecklinggslärare.
Den
D totala sjuk
kfrånvaron är m
marginellt lägre i år jämfört
med
m samma peeriod 2014. Koorttidssjukfrånvvaron har
minskat
m
samtid
digt som sjukfrrånvaron längrre än 60 dagar
har
h ökat med 7 procentenhetter.

20015

Antal eleever i frivillig utbildning på
å Sandbackasskolan

Gymnasiuum
Vuxenutbbildning
Summa

Lå
11/
/12
3644
85
4499

Lå
12/13
339
103
442

Lå
13/14
235
103
338

Lå
14/115
213
134
347

Lå
15/16
233
129
362

29

Antal årsa
anställda
150831
140831
266
259

Sjukfrånvvaro i %
1501-1508 1401-1408
5,67%
5,74%
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Framtiden
Till höstenn 2015 startar lärarutbildningar och i januaari
2016 starttar förskollärarrutbildning på distans via
Lärcentraa och Akademii Norr. Vi hoppas detta kom
mmer
att hjälpa oss i rekryterin
ngen av behörrig personal
framöver..
En samveerkan med tre grannkommun
ner har inletts kring
en möjlig samverkan ino
om gymnasiet läsåret 2016/22017.
Utmaninggen för skolan är att ha en likkvärdig utbildnning
som gör aatt alla elever har
h möjlighet att
a nå målen. D
Det
kompensaatoriska uppdrraget som skollan har, innebäär att
vi ska minnimera skillnadder i måluppfyyllelsen mellan
elever meed olika kön, fuunktionshinderr och bakgrunnd.
Förvaltninngens ledningssgrupp har påb
börjat att ta fraam en
utvecklinggsstrategi i syft
fte att skapa en
n röd tråd i arbbetet
med att frrämja barns occh elevers allsid
diga personligaa
utvecklingg till aktiva, kreeativa, kompettenta och
ansvarskäännande individer och medborgare. I dennna
strategi inngår att fokusera kring en gem
mensam målbiild
med eleveen i centrum och
o att utvecklaa skolans arbettssätt
genom tillll exempel tidseenliga verktyg,, organisation och
pedagogikk.
Detta arbete kommer attt följas upp i det
d systematiskka
kvalitetsarrbetet som påb
börjats.

Målrapporte
M
ring
Trygghet
T
och studiero
Ett
E av verktygeen vi använderr för att följa upp elevernas
trrygghet och studiero är SKL
L:s elevenkät ”Öppna
jäämförelser mju
uka värden” m
med sju frågor kring
k
hur
eleverna
e
i åk5 och
o åk8 upplevver sin situatio
on i skolan.
Alla
A tillfrågade elever i åk5 haar svarat att dee känner sig
trrygga i skolan och att de ansser att lärarna tar
t hänsyn till
deras
d
åsikter. Bedömningen
B
äär att värdegru
undsarbete
och
o Trygghetsrråd fungerar brra på mellanstaadierna i
kommunen.
k
I jämförelse medd jämförbara kommuner,
k
läänet och riket har Arvidsjaurr ett bättre sam
mmanvägt
resultat alla år som
s resultat fin
inns tillgängliga.
I åk8 har alla ellever utom tvåå svarat att de känner
k
sig
trrygga i skolan. Bedömningenn är att värdeggrundsarbete
och
o Trygghetsrråd fungerar brra på Fridhem
msskolan.
Däremot
D
visar resultatet att sskolan står infö
ör en stor
utmaning
u
och att
a ett viktigt aarbete måste geenomföras förr
att
a höja elevern
nas nyfikenhet och lust att lära. Resultatet
visar
v
att nästan bara 1/3 av eeleverna tyckerr att
”skolarbetet
”
gö
ör mig så nyfikken att jag får lu
ust att lära
mig
m mer”. Även
n i åk8 har Arvvidsjaur ett bättre
sammanvägt reesultat i jämförrelse med jämfförbara
kommuner,
k
län
net och riket.

Intern ko
ontroll
Styrdoku
ument
Skollagenn 7 kap
2§-3§, 20§§-23§
Skollagenn 6 kap
Åtgärder mot
kränkandee
behandlinng

Skollagenn 6 kap
2§-4§ Tryygg och
säker miljö

Risk
kområde
n och
Barn
eleveers rätt till
utbilldning följs
inte
Barn
n och
eleveers
värddighet
krän
nks

Uppföljning
U
Uppföljning
rapporteras enliggt plan
till nämnd dec 22015

n och
Barn
eleveer skadas

Tjugo
T
tillbud/olycks fall
har
h inträffat innom
förskolan jan-aaug.
Hälften av
tillbuden hänfförs
till att barn haar
snubblat och
ramlat. En
fjärdedel av
tillbuden har
orsakats av förr
mycket
m
snö krring
staketen vilkett lett
till att barn kläättrat
över.

Kostnadseff
K
fektivitet
När
N SKL:s Anaalysgrupp gjordde sin genomlysning av
kommunens
k
ek
konomi 2012 jäämfördes blan
nd annat
avvikelsen
a
melllan kommunenns nettokostnaad och den
strukturårsjusteerade standarddkostnaden förr olika
verksamheter.
v
Förvaltningen
F
n har fortsatt attt följa hur
avvikelsen
a
utveecklats mellan åren för våra verksamheter;
v
Förskola
F
och sk
kolbarnomsorrg (Bo), Grund
dskola inkl.
förskoleklass
f
(G
Grsk) samt Gyymnasium (Gyysk). År 2012
var
v den procen
ntuella avvikelssen för dessa
verksamhetsom
v
mråden totalt 448,5%, vilket motsvarade
m
19
Mkr
M högre kosttnader än den beräknade
standardkostnaaden. Kostnadssbesparande åtgärder har
p
avvvikelsen sjönk till totalt
leett till att den procentuella
7,3%
7
år 2014, vilket
v
motsvaraar 1,9 Mkr höggre
nettokostnad
n
än standardkosstnaden jämförrt med 19 Mkrr
år
å 2012. Tittar vi på de enskillda verksamheetsområdena
har
h avvikelsen mellan nettokoostnad och staandardkostnadd
ökat
ö för Försko
ola och skolbaarnomsorg från
n 1,2 Mkr år
2012
2
till 4,6 Mk
kr år 2014. Avvseende Grund
dskola och
Gymnasieskola
G
an hade vi år 20
2014 2,7 Mkr läägre
nettokostnader
n
r än den beräknnade standardkostnaden att
jäämföra med årr 2012 då nettookostnaden vaar 17,8 Mkr
högre
h
än standardkostnaden

Ny
N
inrapportering
i
gsmall
för samtliga
förskole- och
skolenheter haar
införts
i
till
skolstarten i hhöst.
Två
T nya inkom
mna
anmälningar tiill
skolinspektionnen
under
u
jan-aug.. Ett
har
h avslutats ooch
två är pågåendde.

Skillnnad
nettoko
ostnad/standdardkostnad
d, Mkr
2012 20133 2014
10,,3
7,5
5,6
4
2,,4
1,2 2,9 4,6
Bo
.
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Grrsk-2,1

Gysk-0,6
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Uppfö
öljning verrksamhetsmål Barrn- och uttbildningssnämnden
n
Övergripaande mål

BOU:s
vverksamhetsm
mål

Nyckelttal

Allla i verksamheeten
har rätt till en
om
msorg/arbetsm
miljö
1. Meddelvärdet är övver 9 på frågan
som
m präglas av
om perrsonalen tyckeer deras arbete
gläädje, trygghet,
är viktiigt och meninggsfullt
pro
ofessionalitet och
o
stim
mulans som bidrar
tilll en god hälsa.
2. Barnn och ungdom
msgruppen
genom
mför i samarbette med
elevrådden en årlig demokratidag.
En po
ositiv
befolkn
ningsutveckliing och
tillvväxt

3. Anddel (%) förskoleplatser där
barnenn deltar i planering av
förskollans aktiviteterr uppgår till
Allla barn och un
nga
skaall ges möjligh
het att minst 665 %.
varra med och
påverka sin livsm
miljö.
4. Minsst 80 % av elevverna i åk 5
och 8 ttycker att lärarrna tar hänsyn
till elevvernas åsikter.

% av elever i åk3
å ska ha
1. 100%
klarat aalla nationella delprov i
svenskka .
Allla barn och eleever
skaa ha rätt att lycckas
utiifrån sina
Ökad sam
mverkan,
förrutsättningar, så
s att
koncernttänk och
de kan utvecklas till
effektivitet
tryygga och
ansvarskännandee
meedborgare.

2. 100%
% av elever i åk6
å ska ha
klarat aalla nationella delprov i
svenskka .
3. 100 % av elevernaa i åk9 har
uppnåttt godkänd nivvå på
nationeella provet i svvenska.
4. Ökaa andelen folkb
bokförda
gymnaasieelever som fullföljer sin
utbildnning inom 4 år från 72,8 %
(fullfölljt sin gymnasieutbildning vt
2010) ttill 83 %

31

Måluppfyllelsee

Kom
mmentar

Medelvärrdet var 9,4 i
medarbetaarenkäten
2012.

Genomfö
örd 20150318
Alla barn på
delningarna
syskonavd
deltar i plaaneringen av
aktiviteterr, vilket
motsvararr 64,7% av
barnen..
Enligt preeliminära
siffror från
undersökn
ning
genomförrd vt 2015
tycker 97%
% av eleverna
i åk5 och 81% av
eleverna i åk8 att
lärarna tarr hänsyn till
deras åsikkter.
77 % av eleverna
e
i åk 3
har klarat alla nationellaa
delprov
(Lå 13/144). Uppgifter
för Lå 14/
/15 publicerass
i decembeer.
89% av elleverna i åk 6
har klarat alla nationellaa
delprov
(Lå 13/144). Uppgifter
för Lå 14/
/15 publicerass
i decembeer.
94,4% av eleverna
uppnåddee minst
godkänt.
(Lå 13/144) ). Uppgifter
för Lå 14/
/15 publicerass
i decembeer.
74,2%
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Övergripaande mål

Ökad sam
mverkan,
koncerntäänk och
effektiviteet, forts.

BOU:s
vverksamhetsm
mål

Allla inom försko
ola
och skola ska
mverka med
sam
vårrdnadshavare,
intterna och exterrna
verrksamheter.

Nyckelttal

Miljöhän
nsyn i all
verksaamhet

Kom
mmentar

mnasieskolan haar ett
1.Gym
fungeraande programråd inom
samtligga yrkesutbildn
ningar

En till 2 trräffar per
termin där de träffar
företrädarre för framtidaa
arbetsgivaare. Följs upp
årligen i saamband med
årsbokslutt.

2. Antaalet avvikelseraapporter inom
m
Norrbuus från BOU uppgår
u
maxim
malt till 2 st per kalenderår.

Ingen avvvikelserapport
har inkom
mmit under
perioden.

1.

Allla i verksamheeten
haar rätt till en
om
msorg/arbetsm
miljö
so
om präglas av
gläädje, trygghet,
prrofessionalitet och
stiimulans som bidrar
b
tilll god hälsa.

Måluppfyllelsee

Sjjukfrånvaron in
nom
föörvaltningen up
ppgår till
m
maximalt 4 %.

2. 80 % av medarbettarna inom
Barn-ooch
utbildnningsförvaltnin
ngen uppger
att de uupplever att den närmaste
chefenn visar uppskatttning för
mina aarbetsinsatser.

Sjukfrånvaaron uppgår
till 5,67%
78,4 % av de svarande
håller med eller håller
helt med om
o att
närmaste chef
c visar
uppskattning för den
svarandes
arbetsinsattser.
Från
medarbetarenkäten
2012.

3. Maxximalt 10 % avv eleverna
som svvarat på mobb
bningsfrågan
vid hällsosamtalen i åk4,
å åk7 samt
år 1 i ggymnasiet uppger att de
blivit rretade, utstöttaa eller på
annat ssätt illa behand
dlade av andraa
elever i skolan underr de tre
senastee månaderna.

Resultat 8,4 %
.

4. 80 % av eleverna svarar att de
trivs b ra eller mycket bra i skolan
å 4, åk 7
vid hällsosamtalen i åk
samt åår 1 gymnasiet..

91% av eleeverna svarar
att de trivs bra eller
mycket braa i skolan.

givelse för måluppfyllelse::
Lägesang
Målet helt uppfyllt
u
Målet uppffyllt i hög grad
Målet ej up
ppfyllt
Uppgift sakknas. Arbetet pågår
p
men mättning sker vid annan tidpunk
kt.
Se kommen
ntarsfältet
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Socia
alnämnde
en
Personaal
Verksam
mhet
Internhyyror

Årsbudgett Utfall peeriod Utfaall fg år Prognos År
Årsavvikelsee
150 0655
1011 121
92 894 152
1 123
-2 0588
47 6922
377 396
33 340
58 248
-10 5555
344
23
166
34
0

Summa kostnader

197 7911

1388 540

126 401

210
2 405

-12 6133

Intäkterr

-33 6622

-344 715

-30 355

-45 669

12 0077

Netto

164 1300

1033 825

96 046

164
1 736

-6066

Verksam
mheten
Socialnäm
mndens verksam
mhet omfattarr individ-och
familjeom
msorg, stöd till personer med
d funktionshindder
samt äldreeomsorg, inkluusive hemsjukvvård.

Hälso
H
och sjuk
kvårdsenheten kommer intee att klara sin
budget
b
bl a stigger kostnadernna för hjälpmeedel. Vi
behöver
b
även ha
h viss överannställning under delar av året
för
f att klara beemanningen i sstort.

Händels
ser av betyd
delse
Avdelninggen för funktio
onshindrade har
h stora
svängninggar i sin verksaamhet, brukaree övergår till
andra utföörare samtidigt som andra tilllkommer.

Äldreomsorgen
Ä
n som helhet kklarar sin budgget och
lämnar
l
översko
ott, både Ringgelsta , hemtjän
nsten och
ledningsfunktio
l
onen klarar sinn budget och lämnar
överskott.
ö

s
nivå soom
Försörjninngsstödet liggeer på ungefär samma
förra året.. Anmälningarr rörande barn och unga
fortsätter att öka. Antalet placeringar av barn och un
unga
utanför läänet har minskkat.
Inga betallningsansvar för
fö utskrivningsklara under
delåret. V
Väntetiderna fö
ör vård och om
msorgsboende hhar
minskat , det finns tillrääckliga resurserr även inom
korttidsvåården på Kreh
hab.
Hemtjänssten byter ut allla 170 tryggheetslarm under
2015, allt har gått enligtt plan.
ökats, vi har an
nställt ytterligarre
Hemsjukvvården har utö
en sjukskööterska.
Prestationnsersättning fråån 2014 använ
nds till
anhörigstöödet Utsikten,, kompetensutvveckling- e-hällsa
samt kvalilitetsarbete. Alll personal erbjuds en eller fleera
utbildninggsdagar.
Regeringeen har beslutatt att stimulansm
medel ska utgåå för
har
ökad bem
manning inom äldrevården.
ä
Verksamheten
V
börjat plaanera för hur pengarna
p
ska an
nvändas.

Vi
V använder sttimulansmedell från ”Bättre liv för mest
sjuka
s
äldre” för att bl a erbjuuda många
utbildningsinsa
u
atser under åreet. De pengarn
na får bara
användas
a
undeer 2015.
Investeringa
I
ar
Den
D planeradee investeringenn i hotellås på Ringelsta;
R
Björken
B
och Blåklockan, harr fått skjutas frram, först på
grund
g
av sjukd
dom inom sociialnämndens leedning, under
hösten
h
på grun
nd av att uppha
handlare är tjän
nstledig.
Personal
P
150831
1
fanns totalt
t
573 (5277 samma period 2014)
personer
p
anstäällda med månaadslön, motsvarar 334 (324
under
u
2014) heeltider. Avdelnningen för
funktionshindr
f
rade har ökat ssin personal , här
h fanns 85
heltider
h
jämförrt med 71 heltiider augusti 20014.
Äldreomsorgen
Ä
n har omstrukkturerats, boen
ndepersonal
har
h minskat fråån 122 heltideer till 104 heltid
der,
hemtjänsten
h
haar ökat från 599 heltider till 66. Totalt har
antalet
a
anställd
da med månadsslön minskat inom
äldreomsorgen
ä
n, från 181 till 170. Totala ko
ostnaden för
timanställda
t
haar minskat inom
m äldreomsorrgen och ökat
inom
i
Avdelnin
ngen för funktitionshindrade. AFF:s
verksamhet
v
är mera föränderrlig, stora svän
ngningar kan
uppstå
u
på kort tid. Trots visssa svårigheter att
a rekrytera
har
h hälso och sjukvårdsenhet
s
ten lyckats hållla sin
bemanning
b
utaan att behöva nnyttja bemann
ningsföretag.
Ökande
Ö
svårigheter att rekryytera inom Ind
divid och
familjeomsorg
f
en, särskilt undder senare deleen av
sommaren.
s

Ekonom
mi
Både intäkkter och utgiftterna ligger beetydligt är högrre
än budgetterat .Individ och
o familjeomsorgen har ett
överskridaande på ca 1 miljon,
m
både intäkter och utggifter
är högre ään 2014. Vård av barn och unga
u
är förklariing
till mesta delen av översskridandet. Fö
örsörjningsstöddet
ligger på ungefär samm
ma nivå som 20014.
Avdelninggen för funktio
onshindrade har
h högre
kostnaderr och intäkter än
ä budgterat, totalt
t
ser man ut
att överskkrida budget med
m ca 1 miljon
n vilket är
betydligt m
mindre än vadd som befaradees vid förra
delårsbokkslutet.

33

K
KS-versiion
20015-10--13

Arvidsjaaurs kommun
Árviesjáávrien kommu
uvdna
Personal ssom blivit öveertaliga på grun
nd av förändrinngar
inom Avddelningen för funktionshindr
f
rade har snabbbt
fått nya pllaceringar.
Sjukskrivnningstalet är nåågot lägre än under
u
2014, 7,337
under perrioden jämförtt med 7,73 und
der motsvarandde
period 20014. Några enh
heter har viss ökning
ö
av
m samma peeriod 2014
sjukfrånvaaron jämfört med
Personalppoolen har lägsst sjuktal. Höggsta sjukfrånvarron
finns inom
m äldreboendeen, där är siffraan 9,04
Både föreebyggande och
h stödjande insatser beställs vvia
A-hälsan. Samarbetet med
m personal och lönekontorret
fungerar. Ledningsfunkktionen inom socialnämndenn ,
särskilt innom Avdelninggen för funktio
onshindrade, ärr
inte anpasssad till det nyya läget , med snabbt
s
växlandde
verksamhhet . Det finns risk för arbetssrelaterad ohälssa
då stressnnivån ökar.
Framtiden
v
att det bllir ca 30 fler
Befolkninngsprognosen visar
personer i åldrarna överr 80 år under de
d närmaste 5
åren.
Hemtjänssten och hemssjukvården förrstärks för att
klara omsställningen till mera
m kvarboen
nde i hemmet..
Under höösten deltar vi i samarbetspro
ojektet ”Trygg
hemma” ttillsammans med
m Norrbotten
ns läns landstinng.
m mera penngar
Under tidden 2015-2018 bidrar staten med
för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi
m på dagen ssamt
prövar nyya grepp med förstärkning mitt
mera perssonal under sen
nare delen av kvällarna.
k
Under 2015 eller i börjaan av 2016 hop
ppas vi ha kom
mmit
ett steg näärmare ett Älddrecentrum.
Biståndshhandläggarna kan
k finnas i lokkaler på
Hälsocenttralen, närhet till
t obs-avdeln
ningen och vårrd
och omsoorgsboenden är fördelar. Hem
mtjänstens
grupper kkan också få nyya lokaler i sam
mma hus.
Vi planerrar för ny tekn
nik som kan an
nvändas i det eggna
hemmet fför att öka kvaarboendet. Und
der 2015 byterr vi
ut de analloga trygghetsllarmen till digiitala.
Avdelninggen för funktio
onshindrade får mera
komplexaa ärenden som kräver andra insatser
i
än vadd
som finnss idag. Mera saamarbete mellaan Individ ochh
familjeom
msorg, hälso occh sjukvård ärr nödvändigt föör
att klara bbehoven hos brukarna.
b
Efter att ddagverksamheterna A-service och Åkerbärret
slagits sam
mman kan verkksamheten varra flexibel och
anpassas eefter varje indiivid.
ns och måste löösas
Behov avv anpassad syssselsättning finn
i samverkkan med andra,, tex arbetsmarrknadsenhetenn.
Ett par EU projekt påbörjas under hö
östen 2015, dett är
positivt föör målgruppen
n som bl a är personer
p
med
funktionssnedsättningar..
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Uppfö
öljning ve
erksamh
hetsmål S
Socialnä
ämnden
Rapporttering socia
alnämndens verksamhe
etsmål 2015
5 0101-0831.
Måluppfyyllelse i förhållaande till lagenss krav:
En dom i förvaltningsräätt har gått osss emot, inga avvbrott i verkstäälligheten , totaalt 12 ej verksttällda beslut in
nom
äldreomsoorgen under tiden jan-augustti.
SN veerksamhetsmåål:
Överg
gripande måll:

Nyckeltal:
N
Alla i verrksamheten haar
rätt till
/arbetsmiljö soom
omsorg/
präglas av
a glädje, respeekt,
professio
onalitet och
trygghet som bidrar tilll
god hälsa
Värdigt bemötande
b

E
En positiv
befolkn
ningsutvecklin
ng
occh tillväxt
Alla som
m behöver
socialtjän
nstens stöd, sååväl
gammal som ung, ska ha
insyn och ska kunna
påverka sitt ärende
Allt arbeete ska präglas av
professio
onalism, glädjee
och resp
pekt

Ökad
d samverkan,
konccerntänk och
efffektivitet

Insatsern
na ska vara
evidensb
baserade och
bygga påå god praktik

Alla i verrksamheten skka
samverka för
medborggarnas bästa, dden
enskildess behov ska ståå i
centrum

Målupppfyllels
lse:

Kommentar::

Medarb
betarenkät ska
visa på medelvärde
minst 7,8
7 i
helhetssbedömning,
sjuktal

Inga mätningar
m
finnss av
medarbetarnas nöjdh
het,
sjuktallen har minskaat
något i verksamheten
n som
helhet

Engageerade
medarb
betare, nöjda
brukaree.
Kunskaap och
engagemang
Nöjda brukare

Resultat från nationeella
brukarrundersökninggen
komm
mer i novemberr

k
ska
Nöjd kundindex
ligga påå minst 81 för
hemtjänstens brukaree,
minst 75
7 för vård och
h
omsorggsboende.
Standarrdkostnad ska
ligga i närheten
n
av
medeltalet för riket.
Medarb
betarenkät
Nöjd kundindex
k
ska
ligga påå minst 81 för
hemtjänstens brukaree,
minst 75
7 för boende-Medarb
betarenkät
Minst 80
8 % av
medarb
betarna ska ha
undersköterskeutng. Erbjudandee
bildnin
om vid
dareutbildning /
fortbild
dning samt
handled
dning.
Alla brukare ska ha
möjligh
het att medverka i
utform
mningen av
genom
mförandeplanen
n
Samarb
betet inom
Norrbu
us och andra
samverrkansorgan
fungeraar

Mätnin
ng saknas, kom
mmer i
novem
mber. Måluppfyyllelsen
byggerr på tidigare up
ppgifter
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Mätnin
ng saknas, kom
mmer i
novem
mber. Måluppfyyllelsen
byggerr på tidigare
uppgiffter

Antal utbildade är högre
h
än 80%
%
Handledning finns
tillgängglig vid behov för
olika grupper.
g
Vi harr genomfört
fortbildning inom
bemöttande, hjärnskaador,
lyftteknik

Viss fö
örsämring i
förhålllande till förra
delårsb
bokslutet
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SN veerksamhetsmåål:

Överg
gripande mål:
Ökad
d samverkan,
konccerntänk och
efffektivitet

Miiljöhänsyn

Nyckeltal:
N

Uppdateerad hemsida ssamt
politiker och tjänstemääns
medverkkan i öppna mööten

”Gröntt ljus” på de
variableer som mäts på
hemsid
dan.

Alla i verrksamheten haar
rätt till arrbetsmiljö som
m
präglas av
a glädje, respeekt
professio
onalitet och
trygghet

Medelvvärdet för
delaktigghet ska ligga på
p
minst 7,65
7 i
medarb
betarenkäten.
Minst 80
8 % av
tillsvidaareanställda haar
rätt till heltid.

Alla har rätt till omsorgg
d som präglas aav
och stöd
glädje, reespekt,
professio
onalitet och
trygghet

Nöjd kundindex
k
ska
ligga påå minst 81 för
hemtjänstens brukaree
7 för vård och
h
Minst 75
omsorggboende

Målet helt uppfyllt
u
Målet uppffyllt i hög grad
Målet ej up
ppfyllt
Uppgift sakknas. Arbetet pågår
p
men mättning sker vid annan tidpunk
kt.
Se kommen
ntarsfältet
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Målupppfyllelsse:

Kommentar::

Mer än
n 80 % av
tillsvid
dareanställda haar rätt
till helttid. Inga mätniingar
av med
darbetarnas
uppfatttning finns un
nder
period
den. Mätning avv
brukarrtryggheten kommer i
novem
mber
Måluppfyllelsen byggger på
tidigare mätning.
Mätressultat från 2015
komm
mer i novemberr
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Miljö- bygg oc
ch hälsos
skyddsn
nämnden
n

Personall

Årsbudget
7 406

Utfall periood
4 5433

Utfaall fg år
4 552

Prognos
7 091

Årsavvik
kelse
3115

Verksam
mhet

1 843

1 2822

1 352

2 086

-2243

Internhyrror

963

642

530

963

0

Summa
kostnadeer

10 212

6 4677

6 434

10 140

72
7

Intäkter

-2 462

-2 0100

-1 739

-2 370

-992

Netto

7 750

4 4566

4 695

7 770

-220

Räddningsen
nheten kommeer att överskrid
da budgeten en
n
del medan pllan- bygg- ochh miljöenheten kommer att
klara sin bud
dget.

Verksam
mheten
Nämndenn har haft två arbetsutskott
a
och
o fem
sammantrräden under peerioden. Nämn
nden har bl.a.
antagit övvergripande näämndsmål och beslutat om
tillsynsplaaner och intern
n kontrollplan. Antalet
bygglovsäärenden har vaarit något färre jämfört med
samma peeriod förra året (129 mot 1433).
Miljöinspektörerna har handlagt 407 ärenden
ä
inom
områdenaa livsmedel, naaturvård, miljö- och hälsoskyydd,
vilket är i nivå med tidiggare år. En dell ärenden har vvarit
mfattande och tidskrävande.
ganska om
Tillsynsveerksamheternaa följer i stort vad
v vi sagt att vvi bör
hinna i årets tillsynsplan
n. Vi har utförtt fler
livsmedelsprovtagningaar och rengörin
ngskontroller ään
planerat.

Personal
Under förstaa tertialet var enn inspektör sju
ukskriven 50 %.
%
Vi anställde en
e miljöinspekktör under periioden juni-augg
för att täcka upp för den föörlorade kontrrolltiden. All
mpetensutveckllingsaktiviteterr
personal har deltagit i kom
under period
den. Ny Räddnningschef börjaar den 12 okt
och kommerr även att arbetta med beredskapsfrågor. Deet
är för närvarande personalb
lbrist i två bereedskapsstyrkorr
och rekryteriing pågår. Nyaa brandmän går
preparandutb
bildningar.
Framtiden
De senaste årens trend på öökande aktivitteter inom
områdena byygg, plan och m
miljö verkar håålla i sig.
Förhoppninggen är att repar
arationskostnad
der för
räddningsenh
heten hålls nerre i och med in
nförskaffandett
av ny brandb
bil. Intäkterna för räddningen
n kommer att
öka när vi ko
ommer igång oordentligt med
tillsynsverksaamheten.

Översiktssplanearbetet fortskrider.
f
Plaanen är ute på
granskninng under periodden 2015-04-110 – 2015-06-110. Nu
pågår arbeetet med att beearbeta inkom
mna synpunkterr.
n har handlagtss under periodeen
Ett 30-tall trafikärenden
liksom ettt antal medborrgarförslag och
h motioner inoom
trafikomrrådet. En studeent från Luleå Tekniska
universiteet har genomfö
ört praktik och
h examensarbeete
hos komm
munen. Exameensarbetet var att utreda alteernativ
väg för faarligt gods och även vad infö
örandet av
Järnvägsggatan som huvuudled skulle in
nnebära.

Intern konttroll
Nämnden an
ntog en intern kontrollplan för
f år 2015 den
n
11 mars. Av den framgår aatt följande kon
ntroller ska
genomföras under året:
- Kontroll att ärenden soom ska också avslutas.
a
Genomfö
örs en gång peer år i samband
d med
årsbokslu
utet.
- Att remittteringar, bordl
dläggningar och
h överklagninggar
följs upp och återrappoorteras till
nämnden
n. Genomförs en gång per årr i samband med
årsbokslu
utet.
- Kontroll att strandskydddsärenden han
ndläggs så att
besluten överensstämm
mer med lagstifftning.
Genomfö
örs en gång peer år i samband
d med
årsbokslu
utet.

n ryckt ut vid 443
Under perioden har rädddningstjänsten
tillfällen. A
Automat larm 8 st, brand 8 st,
s trafikolyckoor 19
st, utsläppp farligt ämne 1 st och annatt 6 st. Totalt haar
dessa upppdrag tagit 2377 timmar. Övniingsverksamheeten
har tagit 3360 timmar i an
nspråk och deet är lite mer änn
föregåendde år och det beror
b
på preparrant utbildningg som
genomförrts. Tillsynsverrksamheten liggger efter på grrund
av tidsbrisst.
Händels
ser av betyd
delse
Nämndenn har under våren sagt upp avtalet
a
om
ledningsfuunktion för rädddningen som
m man haft
med Arjepplog under flera års tid. Fullm
mäktige har beeslutat
att Räddnningstjänsten fåår investera i en
e ny brandbil..
Ekonom
mi
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bygglovsansö
ökningar. Meddelvärdet för hela enkäten
hamnar på 4,0 vilket är dett bästa resultattet sedan nya
plan- och byggglagen införddes i maj 2011. Högsta betygget
4,5 ges åt frågan om komm
munens servicee och bemötan
nde
i bygglovspro
ocessen. Medeelvärdet på båd
de livsmedelsoch miljötillssynsenkäten bllev 3,8.

Kontrroll av våra fakkturor med syffte att se att
upphaandlingsreglem
mentet följs och
h att priset följjer
gällande avtal. Gran
nskning genom
mförs kontinuerrligt.
Hittillls har vi inte no
oterat något avvvikande.

portering
Målrapp
Nämndenn har beslutat om
o tio mål förr verksamheterrna.
Fyra av vååra mål är heltt uppfyllda. Tvvå mål är uppfyyllda i
hög grad. Tre mål är intte uppfyllda occh ett mål är innte
längre akttuellt.

Målet om räd
ddningstjänsteens angreppstid
der på under 30
3
minuter har uppnåtts.
u

Den årligaa enkäten har skickats ut till alla
bygglovsssökande underr föregående årr avseende
kommuneens service och
h bemötande vid
v handläggniing av
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Uppfö
öljning ve
erksamh
hetsmål - Miljö-, byggb
oc
ch hälsos
skyddsnämnden
Övergrripande mål:

MbhnM
verksam
mhetsmål:

Nyckelltal:

Måluppfyllelse
M
e:

Kom
mmentar:

ökande själva få
får rangordna vad
v som är vik
ktigt i processeen blir det
När de sö
”Handläggningstidens läängd” och ”M
Miljö- och byggkontorets servvice och bemötande”. Vi
får ett myycket bra betygg för handläggn
ningstiden och
h service. Sämssta betyget får vi på
”kostnadeen för bygglovv” som på grun
nd av ny lagstifftning (maj 20011) har höjts. De sökande
rankar dock inte priset ssom någon särrskilt viktig parrameter, den kkom först på feemte plats.
Den nya lagstiftningen
l
ffrån maj 2011 gjorde att byggglovsprocesseen blev både dyyrare och
krångligarre för alla inblaandade.
Betyget fö
ör både livsmeedels- och miljö
ötillsynsenkäteen 2013 var 4,11. Målet uppnååddes då. År
2015 blevv medelvärdet 33,8 och målet är därmed intee uppfyllt.
ör bygglovsenkkäten var 3,99 vilket är det näst bästa värdeet sedan den nya
n plan- och
Betyget fö
bygglagen
n infördes i maaj 2011. Målet är uppnått i hö
ög grad.
h
GenomsnitttsBygglovvsenkät
Snabb och
profession
nell
värde 4,0 påå en
genomfförd under
handläggn
ning av
femgradig skala
2015. Medelvärdet
M
bygglovsäärenden
blev 3,999 på en
5- gradiig skala.
(Bygglo
ovsenkät
genomfförs årligen)

En
n positiv
befo
olkningsutvecklin
ng och tillväxxt
Profession
nell
livsmedelss- och
miljökonttroll

Genomsnitttsvärde
4,0 på en
femgradig skala

Miljö- och
o livsmedelseenkät
genomfförd under
2013 occh 2015.
Medelvvärdet 2013
blev 4,11 för
livsmed
del och
miljötilllsynens
områdee. År 2015
blev meedelvärdet
3,8.
Enkätenn genomförs
vartannaat år
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Övergrripande mål:

Mb
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Nyckelttal:

Måluppfyllelse
M
e:

Kom
mmentar:

Mot bakgrrund av att näm
mndens ram minskats
m
med 311
3 tkr för 20114 har det inte varit möjligt
att genomföra digitaliserrade verksamh
hetsarkiv underr programperiooden.
Målet om att införa E-tjäänster har näm
mnden tagit bort när nämndeen reviderade sina
s mål i
mars 2013. En tanke är aatt försöka infföra E-tjänster samarbete meed någon störrre kommun
för att förssöka komma uundan utvecklingskostnaden..
När det gääller verksamheetsmålet ”Utöka samarbetet med högskoloor och övriga
utbildningsinstanser” haar en praktikan
nt som går på samhällsbyggnaadsprogrammeet (Luleå
tekniska un
niversitet) gennomfört praktikk och examenssarbete hos koommunen under 2014.
Han har utrett alternativv färdväg för faarligt gods gen
nom samhället samt tittat på vad
införandett av huvudled eefter Järnvägsggatan skulle innebära. Arbeteet har slutredo
ovisats i mars
2015.
Effektiviseera
Inköp av
Uppgift saknas.
verksamheeten och
Arbetet pågår men
programvaraa
underlätta samarbete
under prograammätning sker vid
perioden.
dpunkt.
med andraa genom
annan tid
digitaliseraade
Se komm
menverksamheetsarkiv
tarsfältett
Ökad ssamverkan,
koncerntänk och
effeektivitet

Utöka sam
marbetet med
högskolor och
övriga utbiildningsinstanser

Två stycken
n
praktikanter eller
examens-arb
beten
per år

En studeent från
samhällssbyggnadsprogram
mmet (Luleå
tekniska universitet)
har bådee praktiserat
och gjorrt sitt
examenssarbete hos
oss i sluttet av 2014.
Arbetet har
slutredovvisats i mars
2015. Un
nder år 2015
har miljö
ö- och
byggenh
heten två
praktikan
nter.

Två initiativ från
verksamheteen per
år (nytt måll
fr.o.m. 20133)
Om det gåår att få 100 % av kvinnornaa att använda bilbälte
b
som deet gjorde vid mätningen
m
som genom
mfördes 2012 bör det på sikt även gå att fåå männen att uuppnå 100 %.
Om vi följjer riksgenomssnittet för matfförgiftningar skulle vi ha c:a 100 fall årligen. Vi hade
sex konstaaterade matförggiftningar und
der år 2013, ingga under år 20114 eller hittills under år
2015.
Den inven
ntering av avlopppsanläggninggar som gjordees i Järvträsk viisade att alla an
nläggningar
med WC var
v undermåligga. Även den kommunala
k
hade brister. Allaa enskilda
avloppsanlläggningar i Jäärvträsket är åtgärdade. Den kommunala åttgärdas i år.
S
inv
venterats enligtt samma modeell som vid
Under 20113 har avloppeen kring sjön Sandträsket
avloppsinvventeringen i JJärvträsk. Alla anläggningar utom
u
två minddre kommunalaa
anläggninggar är åtgärdadde. De kommu
unal åtgärdas denna höst.
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Nyckeltal:

Måluppfyllellse:

Kommentarr:

Om det går attt få 100 % av kvinnorna att använda bilbäälte som det gjoorde vid mätniingen som
genomfördes 2012 bör det ppå sikt även gåå att få männen
n att uppnå 1000 %.
V hade sex
Om vi följer riksgenomsnitttet för matförggiftningar skullle vi ha c:a 1000 fall årligen. Vi
konstaterade matförgiftning
m
gar under år 20013, inga underr år 2014 eller hittills under år
å 2015.
s
gjordes i Järvträsk visadde att alla anlägggningar med WC
W var
Den inventering av avloppsaanläggningar som
Ä
den kom
mmunala hade brister. Alla en
nskilda avloppssanläggningar i Järvträsket är
undermåliga. Även
åtgärdade. Den kommunala åtgärdas i år.
Under 2013 har avloppen krring sjön Sand
dträsket inventeerats enligt sam
mma modell so
om vid
m två mindre kkommunala an
nläggningar är
avloppsinventteringen i Järvtträsk. Alla anlääggningar utom
åtgärdade. De kommunal åtg
tgärdas denna höst.
h

Miljöhäänsyn i all
verkssamhet

Medverka till att
a ge
insikt om
trafiksäkerheteens
betydelse för
folkhälsan.

1000 % av alla
Arrvidsjaurbor skka
annvända bilbältee.

Effektiv
livsmedelskon
ntroll så
att mat-förgifttningar
undviks.

Nooll fall av konsstaterade
maatförgiftningarr vid
resstaurangbesökk.

Förbättra föru
utsättningarna för att
a
förbättra vatteenkvalitén i övergödda
sjöar i kommu
unen

1000 % av
avl
vloppsanläggnin
ngar vid
sjööarna Järvträskk och
Söödra Sandträskk ska ha
goodkänd standarrd

Räddningstjän
nst ska
vara effektiv vid
v brand
och olycka sam
mt
arbeta förebygggande.

Anngreppstider in
nom 30
miinuter i hela
koommunen vid brand
b
occh olycka

Alla i verksam
mheten
har rätt till en
arbetsmiljö so
om
präglas av gläd
dje,
trygghet,
professionaliteet och
stimulans som
m bidrar
till god hälsa

nom
Sjuukfrånvaron in
förrvaltningen skka uppgå
tilll under två pro
ocent.
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Bilbälltesanvändningg totalt
för 20014 var
78 %
95% av
a kvinnorna
använ
nde bilbälte 20114
jämfö
ört med 98% 20013
och 100% 2012.
(Bilbäältesmätning
genom
mförs årligen –
hösten
n 2015)
Underr 2013 konstatterades
att sexx personer
matfö
örgiftats. Undeer 2014
hade vi
v inga konstatterade
matfö
örgiftningar. Un
nder år
2015 har
h haft en konstateraad matförgiftn
ning.
Alla enskilda avlopp
psanlägggningar vid sjö
ön
Järvträsket är åtgärddade.
k
åtggärdas
Den kommunala
underr året.
Två mindre
m
kommuunala
anlägggningar vid
Sandträsket åtgärdass under
hösten
n.
I noll fall har
angrep
ppstiden tagit mer än
30 min.

Underr 2014 var sjukktalen
1,1 %.
(Sjukffrånvaron mätss
årligen
n av antalet
arbetssdagar.
Mätniingen redovisaas vid
årsbokkslut)
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Lägesaangivelse för måluppfyllels
m
se:
Målet helt uppfyllt
u
Målet uppffyllt i hög grad
Målet ej up
ppfyllt
Uppgift sakknas. Arbetet pågår
p
men mättning sker vid annan tidpunk
kt.
Se kommen
ntarsfältet
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Överfförmynda
aren
Personal
Verksamhhet
Internhyrror
Summa kostnader
Intäkter
Netto

Årrsbudget
1 103
97
0

Uttfall period
477
72
0

Utfall fg år
615
43
0

Prognos
894
116
0

Årsavvikelse
Å
209
-19
0

1 200

550

659

1 010

190

-600

-187

-330

-500

-100

600

363

328

510

90

Verksam
mhet
ng från 2015-001-01 där överrförmyndaren
Ny lagstiftnin
har fått utred
dningsansvarett i nya godman
ns/förvaltaräreenden samt ettt större ansvar för utbildningg
av goda män
n och förvaltaree.

Överförm
myndaren är po
olitiskt tillsatt och
o utgör en
självständdig myndighet som står undeer Länsstyrelsenns
tillsyn ochh kontroll. Ino
om kommunen
n finns ett 80-ttal
personer registrerade fö
ör vilka det förrordnats god m
man
eller förvaaltare. Överförrmyndaren anssöker hos
Tingsrätteen om nya goddmanskap/förvvaltarskap ochh
utövar tilllsyn över de saamma. Överförmyndaren utöövar
också tillssyn över förmyyndare, vars baarn har stora
tillgångar och särskild fö
örordnade vårdnadshavare.
nde av goda m
män
Rekryterinng, utbildning och förordnan
för ensam
mkommande fllyktingbarn. Tiillsyn av desam
mma.

Ekonomi
Det har varitt en ökning av svåra godman
n-/förvaltarskaap
där arvoden har ökats på fö
för att kunna reekrytera
dre som är föreemål för
ställföreträdaare. Många äldr
godmansupp
pdrag har dockk avlidit under året och dettaa
har påverkat ekonomin poositivt.
Vid årets slutt kommer utfaall att vara 90’ bättre än budgget.

Händels
ser av betyd
delse
För närvaarande har Arvvidsjaur ca 38 ensamkomman
e
nde
flyktingbaarn, varav 25 har
h fått perman
nent
uppehållstillstånd. Arviddsjaur har sedaan starten 20088-02
tagit emott ca 90 flyktinggbarn. Arvidsjaaurs Kommunn har
2015-02-001 skrivit ett nyytt avtal om 388 platser för
ensamkom
mmande, en ökkning på 18. Från
F sommarenn
2015 har m
mottagande avv ensamkomm
mande gått in i en ny
fas där M
Migrationsverkeet åberopar kattegori 4 som m
medför
att avtalenn sätts ur spel. Detta kommeer att medföra ett
större moottagande än pllanerat.

Personal
u
för att
Överförmyndarens tjänstgööringstid har utökats
motsvara ökaade krav från m
mottagande att ensamkommande flyktin
ngbarn och nyy lagstiftning.
Framtid
Större mottagande av ensam
amkommande flyktingbarn.
Detta sätter stor
s press på ööverförmyndarrverksamheten
n.
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Komm
munens
s bolag
Arvidsjaurr Kommunföretagg AB utgör mo
oderbolag för
kommuneens dotterbolaag. AKAB ägerr samtliga aktieer i
företagen Arvidsjaurhem
m AB, Arvidsjaur Flygplats A
AB
A Arvidsjau
ur Test & Trainning
och, Arviddsjaur Energi AB.
AB har fuusionerats in i Arvidsjaur
A
Flyygplats AB undder
mars 20155.

Vi
V har ständigaa behov av att investera i fältthållningsfordo
on
för
f att klara fraamtida drift avv flygplatsen, då
d de fordon vii
har
h idag är av äldre
ä
modell ooch börjar varaa utslitna.
Vi
V har därför beslutat
b
att invvestera under tvvå år 10 Mkr av
a
fälthållningsfor
f
rdon, rampforrdon och en mindre
m
utbyggn
nad
som
s
kommer att
a förbättra arrbetsmiljön avsevärt.

Arvidsja
aur Flygplatts AB
Bolaget skkall eftersträvaa följande verkksamhetsmål

Arvidsjaur
A
Energi
E
AB
Bolagets
B
verksamhet består aav två affärsom
mråden, Fjärrväärme
samt
s
Industrihus. Affärsområdde Fjärrvärmess verksamhet är
ä
att
a producera, leverera och tiillhandahålla leedningsburen
energi
e
i första hand i form avv biobränslebaaserad fjärrvärm
me.
Affärsområde
A
Industrihus veerksamhet består i att svara för
f
ny-,
n om- och tiillbyggnad av ffastigheter sam
mt äga och förvvalta
industrifastighe
i
eter inom Arvi
vidsjaurs komm
mun.

- att i samaarbete med andraa aktörer, utifrånn erhållna medel,l,
aktivt arbeeta för att utvecklla besöksnäringen i regionen.
Detta harr vi arbetat medd tillsammans med våra
turistarranngörer i region
nen, deltagit i möten
m
och
aktiviteterr som anordnaas av olika reseearrangörer.
Speciella iinsatser har gjo
orts för våra kunder
k
från
Tyskland inom biltest verksamheten.
v
Den 26-29 maaj
deltog flyggplatsen i mötte med Flycar och
o biltestföreetag
i Oppenhheim där de ladde fram synpun
nkter på vad
flygplatsenn borde göra för
f att underlätta deras
verksamhhet och de plan
ner som lagts för
f flygtrafik innför
kommandde vintertestsäsong.

Under
U
perioden har kontraktt skrivits med några större
industrikunder
i
r vilka ansluts uunder hösten.
Vi
V har denna sommar
s
haft vväderförhållanden som
tidigare
t
innebu
urit oljeeldningg då den dåvarande
pelletskapacite
p
ten inte hade rräckt till. Tackk vare den nya
pelletspannan
p
har vi förskonnats med oljeeldning för c:a 0,5
0
Mkr.
M

- bolagets vverksamhet bör stträva efter miljöm
mässigt hållbar
utveckling eenligt bland annaat Agenda 21.
Detta måll uppfylls geno
om det miljötilllstånd flygplattsen
har. En årrlig miljörappo
ort lämnas in där
d prover
kontinuerrligt tas på vattten för att föreebygga
miljöpåveerkan, ännu vissas inga tecken
n på förhöjda
värden.
För att minska på elbeh
hovet har flygp
platsen
konverterrat om byggnadder med direkttverkande el tiill
vattenburren värme anslluten till kulverrt från den pelllets
panna som
m försörjer övvriga byggnader.

Fjärrvärmepris
F
set har stått stililla sedan 20122.
Framtid
F
Bolaget
B
har i och
o med de gjoorda investerin
ngarna i ökad
produktionsp
och
o reservkapaacitet möjlighet att ansluta
stora
s
nya volym
mer.
Inom
I
något års sikt kommerr det att bli ett par
pensionsavgån
p
ngar varför vi aarbetar med
successionsord
s
dningen. En lookal ungdom so
om studerar tilll
energiingenjör
e
har de senastee två åren ferieearbetat på
bolaget.
b
Han avser även utfööra sitt examen
nsarbete inom
ramen
r
för bolaagets verksamhhet.

Framtid
Den kom
mmande utveckklingen vi ser när
n det gäller
projektet flygplatsutveckling med sam
marbetspartner
från flygpplatser och flyggtrafikledning, visar på stort
intresse soom kan ge effeekt på både ekkonomi och
arbetskrafftsbehov.
Den chartterverksamhett vi har från Tyyskland vinterttid
utvecklas varje år och so
om på något års
å sikt även
v
kommerr att
kommer aatt innefatta trafik året runt vilket
utveckla rregionerna i up
pptagningsomrrådet. Inför
kommandde vintersäsongg kommer fram
mförallt event
verksamhheten att fördubblas vilket ko
ommer att
generera öökade intäkterr.
Den regulljära flygtrafikeen kommer attt utvecklas
ytterligaree genom nytt flygbolag
f
Eston
nia Air som taagit
på sig flygglinjen Gällivarre-Arvidsjaur-A
Arlanda på
kommersiiella villkor utaan ersättning från
f staten. Deet
lokala närringslivet i Arvvidsjaur, Arjepllog och Gällivvare
har bidraggit ekonomisktt för att detta skulle
s
bli möjliigt.
För flygpllatsens del trorr vi att det ska kunna genereera
ökat resannde och därigeenom också ökkade intäkter.
Vi komm
mer under nästa verksamhetsår tvingas till aatt
ör att klara
investera i ny fastbränslleanläggning fö
nergi.
kommandde behov av en

Arvidsjaurh
A
em AB
Arvidsjaurhem
A
m ska efter affär
ärsmässiga prin
nciper och
likställighetsl
och
o lokaliseringgsprincip tillgo
odose behovett
av
a bostäder och lokaler sam
mt i övrigt verkställa
kommunfullm
k
äktiges intentiooner. Arvidsjaaurhem AB
förvaltar
f
både bostäder och llokaler. Förvalltningen sker i
egen
e
regi.
Företaget
F
har en
e marknadstääckning på ca 75
7 % av den
totala
t
hyresrätttsmarknaden i Arvidsjaur. Andelen
A
lokalerr i
företaget
f
är ca 10 % räknat ppå hyresintäkteer. Antalet
outhyrda
o
lägen
nheter ligger påå cirka 1% i slu
utet av periodeen.
Företaget
F
förväntar sig att deet goda uthyrn
ningsläget ska
bestå
b
under ko
ommande år.
Fastighetsfö
F
öretaget i Arrvidsjaur AB
B
Arvidsjaurhem
A
m AB har sedann 2008 ett dottterbolag;
Fastighetsföretage
F
et i Arvidsjaur A
AB.. Fastighetssföretaget har
till
t uppgift att äga,
ä bygga ochh förvalta kom
mmersiella
fastigheter.
f
Någon
N
verksam
mhet har inte fförekommit i bolaget.
b
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Komm
munen

Resultaträkning (tkr)

Not

Verksamhhetens intäkterr
Verksamhhetens kostnadder
Avskrivniingar

Sammanställld redovisning

2015-08-31

2014-08-31

2015-08-331

2014-08-31

107 825
-340 087
-9 348

99 797
-328 155
-9 476

172 8881
-379 9221
-21 6559

161 8228
-365 3116
-26 3119

Verksamhhetens nettoko
ostnader

1

-241 610

-237 834

-228 4999

-229 8007

Skatteintääkter
Generellaa statsbidrag occh utjämning
Finansiellla intäkter
Finansiellla kostnader

2

187 877
78 612
715
0

182 874
80 492
811
-31

187 8777
78 6112
65
6
-5 8338

183 255
80 873
171
-6 186

25 594

26 312

32 2117

28 3006

0
0
0
0

0
0
0
0

25 594

26 312

32 2117

28 2066

3

Resultat fföre extraordin
nära poster
Extraordiinära kostnadeer
Extraordiinära intäkter
Skatt på åårets resultat
Uppskjuteen skatt

RESULT
TAT
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Balans
sräkning (tkr)
(

Not

Kommun
nen
2015-08-31 2014-12-31

SSammanställd redovisning
2015-08-31 2014-12-31

TILLGÅ
ÅNGAR
A: Anlägggningstillgångaar
0

0

79

119

165 568
17 433
8

167 488
16 652
8

423 556
112 038
8

449 323
95 691
8

183 009

184 148

535 681

545 141

40 204

40 204

3 301

2 986

847
30 629

847
44 374

4 275
29 694

5 026
51 026

68 478

49 794

65 514

60 086

99 954

95 015

99 483

116 138

323 167

319 367

638 465

664 265

11

229 047
12 800
25 594

203 453
12 800
10 730

253 385
12 800
32 217

221 451
17 570
16 033

12

5 663

4 379

2 760

3 883

4 861
2 101
2 760

4 379
2 113
3 883

7 474
78 223

7 474
100 178

229 962
74 594

315 367
117 072

323 167

319 367

638 465

664 265

497 454

491 071

223 054

205 401

I. Immateeriella anläggniingstillgångar

6

II. Materiiella anläggninggstillgångar
1. Mark, bbyggnader, tekkniska anläggniingar
2. Maskinner och inventtarier
3. Övrigaa materiella tilllgångar

7

Summa
III. Finannsiella tillgångaar

8

B. Omsätttningstillgångaar

9

1. Förråd mm
II. Fordrinngar
III. Kortffristiga placerin
ngar
IV. Kassaa och bank

10

Summa
Summa ttillgångar
Eget kap
pital avsättnin
ngar och skullder
A. Eget kkapital
Eget kappital
Därav Reesultatutjämnin
ngsreserv
Därav åreets resultat
Därav änddring av redovvisningsprincip
p
B. Avsättnningar
I. Avsättnningar för penssioner och likn
nande förplikteelser
Uppskjuteen skatt
II. Andra avsättningar
C. Skuldeer
I. Långfristiga skulder
II. Kortfrristiga skulder

13
14

Summa eeget kapital avsättningar
a
och
o skulder
ANSVAR
RSFÖRBIND
DELSER

15
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Noter:

Noter till resultatrräkningen

2015-08

2014-08

14 347
2 112
2 460
3 901
12 108
10 429
36 868
25 600
107 825

13 420
2 119
2 520
6 184
12 370
9 667
35 338
20 179
99 797

165 742
66 466
7 913
1 828
16 946
50 227
24 691
4 885
338 698

159 859
58 002
7 690
1 841
15 639
60 485
22 602
2 037
328 155

2014-08

2014-088

187 877
0
0
0
187 877

182 8744
0
0
0
182 8744

38 808
19 867
11 204
-168
1 450
0
7 449
78 160

35 4644
22 4888
11 1500
1 0000
3 3422
0
7 0488
80 4922

NOT 1 V
Verksamheten
ns nettokostn
nader (tkr)

Verksam
mhetens intäkt
kter

Konsumttionsavgifter
Barnomsoorgsavgifter
Äldreomssorgsavgifter
Interkommunala ersättn
ningar
Hyror ochh arrenden
Försäljninng
Bidrag
Övriga intäkter
Summa vverksamheten
ns intäkter

Verksam
mhetens kostn
nader

Löner
Sociala avvgifter enligt laagar och avtal
Pensionsuutbetalningar
Fastigheteer och inventaarier
Material
Tjänster
Bidrag
Övrigt
ns kostnader
Summa vverksamheten

NOT 2 SSkatteintäkterr och generellla statsbidragg (tkr)

Egna ska
katteintäkter

Kommunnalskatt prelimiinära intäkter

Summa

Generella
la skatteintäkt
kter

Inkomstuutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbbidrag
Regleringgsbidrag
Bidrag LSSS
Införandeebidrag
Kommunnal fastighetsavvgift
Summa
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NOT 3 F
Finansiella ko
ostnader och intäkter
I kommunnens prognos för finansiella intäkter ingår borgensavgiftt på lån för Arrvidsjaurhem A
AB med 647 tkkr samt för
Arvidsjauurs Energi AB med 273 tkr.

Noter titill balansrä
äkning
NOT 4 Immateriella anläggningst
a
tillgångar
De immatteriella anläggn
ningstillgångarrnas värde i koommunen skrevvs ner under 2007
2
utifrån reekommendatio
on 12.1

Leasingaavtal och hyreesavtal

Finansiel
ella leasingavttal

Inga avtall redovisas som
m finansiella i kommunkonc
k
ernen.
.
NOT 5 F
Finansiella tilllgångar (tkr)
Kommun
nen
2014-04-30 2013-12-31
Aktier ochh andelar
Aktier ochh andelar kom
mmunägda föreetag
Bostadsräätter
Långfristiiga fordringar
Utlåning K
Kommunkonccernen
Förlagslånn Kommuninvvest.
Summa

1 130
100
0
37 686
0
1 288
40 204

1 130
100
0
37 686
0
1 288
40 204

Aktier Koommunägda fö
öretag: Arvidsjaur Kommunfföretag AB är 100 000 kr.
Kommunnens långfristigga fordran avseer Kommunfööretag AB, som
m fått ett lån motsvarande
m
väärdet av övertaagna aktier i
kommunaala bolag vid bildandet
b
av mo
oderbolaget. B
Beloppet var viid övertagandeet år 2004 16 5586 tkr. Resterande belopp är
ä
fordran på lån i samban
nd med utöknin
ng av aktiekappitalet i dotterb
bolagen.
NOT 6 O
Omsättningsttillgångar (tkrr)
Förråd
Kundforddringar
Skatteforddran
Fordringaar hos koncern
nföretag
Statsbidraagsfordringar
Upplupnaa skatteintäkterr
Interimsfo
fordringar
Övriga foordringar
Summa

22015-08-31

2014-12-31

847

847

2 095
2 576
5 383
9 681
3 622
6 614
658
31 476

4 604
0
15 874
7 661
864
10 026
5 345
45 221

kvida medel
Not 7 Lik
Större dellen av Kommuunkoncernens likvida medel finns placeran
nde på koncern
nkonto hos Spparbanken Norrd
Total checkkredit för ko
ommunkoncerrnen 50 Mkr. Ö
Övriga likvida medel finns på plusgirokontton i Nordea, total limit 20
Mkr. samt i kontantkasssor.
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Eget kapital (tkr)
(
NOT 8 E
2015-08-31

2014-12
2-31

Ingående balans
Resultatuttjämningsreserrv
Årets resuultat

190 653
12 800
25 594

179 723
7
12 800
8
10 930
9

Utgåend
de balans

229 047

203 453
4

2015-08-31

2014-12--31

Avsättningar – kommunen
n (tkr)
NOT 9 A
Specifikaation - avsatt till pensionerr
Särskild aavtals- ålderspeension*
Förmånsbbestämd komp
pl. pension
Ålderspennsion
Pension tiill efterlevandee
Summa pennsioner

1 154
0
3 403
4 557

0
0
3 45
54
70
7
3 52
24

Löneskattt
SUMMA
A

1 106
5 663

85
55
4 37
79

Avtal för förtroendevaldda* tillkommeer fr o m 2014,, och redovisass först här
Antal personer med avttal förtroendevvalda (PBF) 3 tas upp undeer avsättningar..
örsäkringar fram
mgår av avsnitttet Redovisnin
ngsprinciper.
Beräkninggsgrund för fö
Övriga avvsättningar
Specifikaation – övrigaa avsättningarr
Doneradee medel
Avsättninng sanering Mo
oskosel
Vittjåkk 22014-2015
Avgångsaarvoden
Prestationnsersättningar o praktikantm
medel
Insatser A
Arvidsjaurs Byaar
SUMMA
A

2015-08-31

2014-12--31

28
600
0
784
0

28
2
60
00
18
88
1 48
80
913

1 348
2 760

74
67
3 88
83

s
(tkr)
NOT 10 Kortfristiga skulder
Kortfristiiga skulder

K
Kommunen
2015-08-311

2014-12-3
31

Skulder tiill kreditinstituut
Leverantöörsskulder
Skatter occh avtalsenliga avgifter
Pension inndividuell del
Skulder tiill personalen
Skulder tiill koncernen
Övriga skkulder
Upplupnaa kostnader occh förutbetaldaa intäkter

0
7 0888
13 4322
10 2477
20 9077
22 1844
8499
3 2888

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

Summa

77 9955

100 178
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Övriga an
ansvarsförbind
delser
Pensionsfförbindelser ej redovisade påå annat sätt: 0 ttkr.
Kapitaltäcckningsgarantii Arvidsjaur En
nergi AB Kf § 14/01
Borgensåttagande för sm
måhus ingår i ansvarsförbind
a
delsen med 4877 tkr

Innehav av övriga akttier och andellar (tkr)
Specifikaation
Kommunnen

2015
5-04-30

Kommunakktiebolaget
Inlandsban
nan AB
Invest i No
orrbotten AB
Kollektivtrafikmyndighetten i Norrbotten
I Norrbotteen AB
Piteå Turisttservice AB
Norrbotten
ns Energikontoor
Abborrträsk Folkets hus
Expolaris
Inlandskom
mmunernas ek.. för
Piteå älv ekk förening
Sveriges Caampingvärdarss riksorganisatiion
Kommunin
nvest ek. förenning
Övre Norrllands Kreditgaarantiförening
Moskosel Petrol
P
ek. förenning
Summa
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2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
345
100
150
1 130

20114-12-31

2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
345
100
150
1 130
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restvärde. På tillgångar
t
i form
m av mark, ko
onst och pågående arbeten
n görs emellerrtid inga avskriivningar

Upply
ysningar om
redov
visningsp
principerr

Avskrivningstid
A
der
Följande avskrrivnings tider ttillämpas norm
malt i kommunen:

Årsredoviisningen är up
pprättad i enligh
het med lagenn om
kommunaal redovisning och rekommeendationer frånn
Rådet förr kommunal reedovisning vilkket bl.a. innebäär
att:

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

Intäkter rredovisas i den
n omfattning deet är sannoliktt att
de ekonom
miska tillgångaarna kommer att
a tillgodogöra
ras
kommuneen och intäkterrna kan beräkn
nas på ett tillföörlitligt sätt..
Fordringaar har upptagitts till de belopp
p varmed de
beräknas inflyta. Tillgån
ngar och skulder har upptagitits
till anskafffningsvärde däär inget annat anges.
Periodiserringar av inkom
mster och utgiifter 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 bed
dömning av nyyttjandeperiod
den för respek-tive tillgångstyyp görs. Tillgånngstypen skrivvs sedan av på
den närmast läägre avskrivninngstiden. Kom
mponentavskrivning tilllämpas inte.
För tillgångar där nyttjandepperioden styrs i avtal (t.ex.
investering i an
nnans fastigheet) används den
n planerade
verkliga nyttjandeperioden ssom avskrivnin
ngstid.

nställd redovissning
Samman
mmunala koncernen ingår sam
mtliga bolag ooch
I den kom
kommunaalförbund där kommunen haar minst 20 %
inflytandee i. Inga föränddringar har skeett under året i
kommunkkoncernens sam
mmansättningg.
Kommunnkoncernens medlemmar
m
och
h ägarandelar
framgår aav figur på sidaan 4.
51
nciper
Upplysniingar om redovisningsprin

52

För tillgångar med ett anskaaffningsvärde överstigande
ö
h en nyttjandeeperiod understigande 10 år
100 000 kr och
görs en mer in
ndividuell bedöömning av nytttjandeperioden, vilkeen därmed kann avvika från kommunens
k
normala avskrrivningstider.
Omprövning av
a nyttjandepeerioden sker om
m det finns
omständigheteer som pekar ppå att det är nö
ödvändigt
(t.ex. verksamhetsförändringgar, teknikskiftten, organisationsförändrin
ngar). Normaltt omprövas do
ock inte tillgångars nyttjan
ndeperiod om
m avskrivningstiden är 10 år
eller lägre och det bokförda restvärdet und
derstiger
100 000 kr.

oster
Jämförelssestörande po
Jämförelsestörande posster särredovisaas när dessa
förekomm
mer i not till reesultaträkningeen.
Som jämfförelsestörandee betraktas poster som är sälllan
förekomm
mande och öveerstiger 1 Mkr.. Dessutom
redovisas alltid kommun
nens realisationsvinster vid
fastighetsförsäljningar.

För tillgångar med en nyttjanndeperiod öveerstigande 15
a
en ompröövning vid störrre reparaår görs dock alltid
tions – eller om
mbyggnadsåtggärder när två tredjedelar
t
av
ursprungligt bedömd nyttjanndetid förflutitt. Om en ny
bedömning av
v nyttjandeperiioden avviker från tidigare
fastställd avskrivningstid änddras avskrivnin
ngstiden alltid
om den bedöm
ms vara kortare
re.
Bedöms nyttjaandetiden varaa längre ändrass den normalt
inte.

Intäkter
kter
Skatteintäk
Den preliiminära slutavrräkningen för skatteintäkter
s
baseras påå SKL:s decem
mberprognos i enlighet med rrekommenddation RKR 4.2. Efter bokslu
utets upprättannde
har SKL ppublicerat en ny
n prognos i feebruari som peekar
på ett utfaall som avvikerr från tidigare prognos med 376
tkr.

Avskrivningsme
A
etod
I normalfallet tillämpas linjäär avskrivning, dvs. lika storaa
opp varje år. A
Avskrivning pååbörjas när
nominella belo
tillgången tas i bruk.

Övriga intääkter
Investerinngsbidrag och anslutningsavggifter tas fr.o.m
m.
2010 upp som en förutb
betald intäkt och
o redovisas
bland långgfristiga skuldeer och periodiseras över anlääggningens nnyttjandeperiodd. Tidigare red
dovisades dessaa så
att de reducerade det bo
okförda värdett. Jämförelsetaalen
för tidigarre år har omräknats enligt deen nya principeen.

ng mellan koostnad och invvestering
Gränsdragnin
Tillgångar avsedda för stadiggvarande brukk eller innehav
ndeperiod om minst 3 år klaassificeras som
m
med en nyttjan
anläggningstilllgång om belopppet överstigeer gränsen för
mindre värde.
Gränsen för mindre
m
värde hhar satts till ett
prisbasbelopp (44 500 kr förr 2015) och gääller som
gemensam grääns för materieella och immatteriella
tillgångar och därmed ocksåå för finansiellaa leasingavtal.

Kostnadeer
Avskrivninngar
Avskrivniing av materiellla anläggningsstillgångar görss för
den beräkknade nyttjanddeperioden med
d linjär avskrivvning baserat på anskaffn
ningsvärdet exxklusive eventuuellt
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Avvikelse mo
ot redovisninggsprincip
Kommunen reedovisar om toomtmark som anläggningstillgång. Markeen värderas tilll nettoanskaffn
ningskostnaden.

s
anläggnin
ngstillgångarnaa
Med den nya metoden skall
indelas i oolika komponeenter där varje komponent fåår en
bedömd eekonomisk livsslängd. Skillnad
den mot det
tidigare säättet att göra avvskrivning är främst
f
det som
m
man förr betraktade som
m underhåll avvseende utbyteen i
det nya bllir en investeriing. Den utbytta delen
utrangeras därvid.
onentavskrivning är vidtagenn
Förberedeelse för kompo
under 20114 där mallar finns
f
framtagna. Metoden haar
inte slagitt igenom ännu under 2015.

Avsättningar
Pensioner
Förpliktelser för
f pensionsåtaaganden för an
nställda i
kommunen ärr beräknade ennligt RIPS07. PensionsåtaP
ganden för anställda i de förretag som ingåår i kommundovisas enligt B
BFN K2.
koncernen red
54

Förpliktelser förr särskild avtals//ålderspensioner som inte reglerass
enligt RIPS07 .

Finansiellla tillgångar
De finanssiella tillgångarrna tas upp till anskaffningsvärdet.

Visstidsförord
dnanden som gger rätt till särsskild avtalspension redovisaas som avsättnning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalnningar. Avtal so
om inte lösts
ut redovisas so
om ansvarsförrbindelse.

Leasing
muInga finannsiell leasingavvtal finns redovvisade i komm
nen eller hhos kommuneens bolag.
Avvikelsee mot redovissningsprincip
p
Årsredoviisningen saknaar sammanställlning över ej uuppsägningsbbara operationeella leasingavtaal överstigandee tre
år.
Anläggniingstillgångaar
Materiella anläggningstillgåångar
Anskaffniingsvärde
Investerinngsbidrag, och anslutningsavvgifter tas fr.o.m
m.
2010 upp som en långfrristig förutbetaald intäkt och
periodiserras över anlägggningens nyttjaandeperiod.
Tidigare rredovisades deessa så att de reeducerade det
bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare
t
år har
omräknatts enligt den nyya principen.
Investerinngar belastas in
nte med ränta under byggtideen.
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