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Övergripa
ande mål för Arvids
sjaurs kom
mmun 2012 - 2015
Kommunfulllmäktige harr beslutat om en vision förr kommunen
n och nya måll för 2012-20015.
Kommunenns vision är ”B
Bäst i test”.
Tre övergrip
pande mål

En positiv befollkningsutveckkling och tillvväxt
Ökaad samverkan
n, koncerntän
nk och effekttivitet
Miljjöhänsyn i alll verksamhet

Alla komm
munal verrksamhet ska prägla
as av kom
mmunens värdegrun
v
nd

Glädje
Vi har en poositiv inställniing till alla människor vi m
möter
Vi ser varanndra och bidraar till en god stämning på jobbet

Respekt
Vi tar alla m
människor på allvar
Vi känner sttolthet över vårt
v uppdrag
Vi tar ansvarr för arbetsup
ppgiften och respekterar ffattade beslutt

onalitet
Professio
Vi använderr alltid våra kuunskaper och
h färdigheter för kommun
nens bästa
Vi ser behovv av och tar till
t oss nya ku
unskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privvata roll
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Förvalttningsb
berättels
se
Kommun
nkoncerne
ens organisation
Arvidsjaurs kommun harr haft en traditionell nämnndsorganisatio
on under mandatperiodenn med komm
munstyrelse
nder. I komm
munfullmäktigge är en fast beredning veerksam.
och tre verkksamhetsnämn
Arvidsjaurs kommunkon
ncern består av
a Arvidsjaurr Kommunföretag AB, som
m i sin tur ägger fyra aktieb
bolag:
E
AB. Arvidsjaurhem
A
m AB äger ettt
Arvidsjaurheem AB, Arviddsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaurs Energi
dotterbolag;; Fastighetsfö
öretaget i Arvvidsjaur AB. A
Arvidsjaur Teest & Trainingg AB (ATT) är infusionerrat i
Arvidsjaurs Flygplats AB
B under 2015.. Dotterbolagget Lappland Aviation Acaademy AB (L
LAA) är fusio
onerat in i
ATT under 2014.
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Kommunallskatt
Utdebiterin
ng kr/skattek
krona
Kommunenn
Totalt

2015

22014

2013
3

2012

2011

20010

22,80
32,98

222,80
332,98

22,300
32,488

22,08
32,48

22,08
31,50

222,08
311,50

Mandatförd
delning i kom
mmunfullmä
äktige
Mandatfördelniing 2015-2018
Socialdemokrraterna
Centern
Vänsterpartieet
Moderaterna
Folkpartiet
Sverigedemokkraterna*
Summa
*en plats besaatt

12 mandat
m
9 mandat
m
4 mandat
m
1 mandat
m
1 mandat
m
2 mandat
m
29 mandat
m

Demokrati
D
och
h medborgariinflytande
Medborgarförsl
M
lag och förslaggsbrevlåda på hemsidan
h
är
fö
örsök att öka medborgarnas
m
ddeltagande i deen
deemokratiska prrocessen.
n särskild bereedning finns unnder Kommun
nfullmäktige
En
so
om arbetar med
d dessa frågor.r.

Presidium
Ordförande: Peter Rydfjäll (s)
Olov Granlund (c)
(
1:e vice ordföörande: Sven-O
2:e vice ordföra
rande: Björn Luundberg (s)
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God eko
onomisk
k hushållning - öv
vergripan
nde mål för verks
samhete
en
Kommunfulllmäktiges tree övergripand
de mål

En positiv befollkningsutveckkling och tillvväxt
Ökaad samverkan
n, koncerntän
nk och effekttivitet
Miljjöhänsyn i alll verksamhet
Sammanställning resu
ultat Fullmäk
ktiges överg
gripande må
ål
Nämnderna hhar totalt 37 veerksamhetsmål. Antalet verkksamhetsmål och nyckeltal sk
kiljer sig dock m
mellan de olikka nämnderna,
mycket beroeende på hur sto
or påverkan vaarje nämnd ansser sig ha på reespektive överrgripande mål. Totalt är det 64
6 nyckeltal
och de har allla fått samma vikt
v i den här sammanställniingen, som visar resultaten frrån nyckeltalenn. Alla nyckelttal som fått vit
markering (allltså arbete påggår) har en påggående processs men mätningg görs vid annaan tidpunkt. Vi
Vissa har en välldigt lång
horisont.
t
11 verkssamhetsmål occh 21 nyckeltall
Det övergripaande målet en positiv befollkningsutveckkling och tillvväxt omfattar totalt
på de fyra näm
mnderna. Av de
d 21 nyckeltallen har 67 % rresultatet målet är helt uppfyyllt för periodeen, vilket är en förbättring
jämfört med föregående år då måluppfyllelsen låg på caa 50%.
KS

Mbhn

SN

BoU

Nämnderna Tootalt
(KF)

En Positiv
befolknings-utveckling och
o
tillväxt
6 verksamh etsmål

0 verrksamhetsmål

3 verksamhetssmål

2 verks amhetsmål

11 verksamhetsm
mål

14 nyckeltaal

0 nycckeltal

3 nyckeltal

4 nyckeeltal

2 nyckeltal
21

Det övergripaande målet ök
kad samverkan
n, koncerntän
nk och effektivitet har en måluppfyllelse
m
där 52% av nyyckeltalen
visar att måleet är helt uppfyyllt. Även avseende detta öveergripande måll har måluppfyyllelsen förbätttrats jämfört med
m
föregående årr då måluppfylllelsen låg under 50%.
KS

Mbhn

SN

BoU

Nämnderna Tootalt
(KF)

Ökad
samverkan,
k
koncerntänk
och
Effektivitet
6 verksamh etsmål

2 verrksamhetsmål

4 verksamhetssmål

2 verks amhetsmål

14 verksamhetsm
mål

8 nyckeltal

3 nycckeltal

4 nyckeltal

6 nyckeeltal

2 nyckeltal
21

För det överggripande målett Miljöpåverk
kan finns två hhuvudsakliga fo
okus i enlighet med fullmäktitiges framgånggsfaktorer: god
arbetsmiljö och god livsmilljö. Sn och BoU
U har fokuseraat på arbetsmilljö för medarb
betare och för bbrukare, kunderoch elever.
M
jobbar m
med miljömål ur ett verksam
mhetsperspektiv
iv. Andelen nyyckeltal där
Ks fokuserar på båda aspekkterna medan Mbhn
målet är helt uuppfyllt ligger på 41% vilkett är lägre än m åluppfyllelsen föregående årr då måluppfylllelsen låg överr 60%.
KS

Mbhn

SN

BoU

Nämnderna Tootalt
(KF)

Miljöpåverk
kan

4 verksamh etsmål

5 verrksamhetsmål

2 verksamhetssmål

1 verks amhetsmål

12 verksamhetsm
mål

11 nyckeltaal

5 nycckeltal

2 nyckeltal

4 nyckeeltal

2 nyckeltal
22
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Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Ett rikt komm
mersiellt utbud är en grundförutsättning
för utveckling av besöksnäriingen. Handeln
n har utvecklats underr ett antal år occh den kommeersiella
servicen utgörr en reseanlednning till Arvidssjaur.

Omvärld
d
(Källa: SKLs ekonnomirapport, arbetsföörmedlingen, SCB)

Den svenska ekonomin växxer för närvaraande i mycket
B
ha ökat med
m närmare 4
snabb takt. I fjol beräknas BNP
procent och i år förutses tilllväxten bli likaa hög. Inte minnst
kommunernaas kostnader beeräknas snabbt till följd av ddetta
stora flyktinggmottagandet. Den
D starka tillväxten i den
svenska ekonnomin för medd sig att sysselsättningen och
skatteunderlaaget växer snab
bbt.
Omvärldens eekonomier gårr i otakt. Utveccklingen på vikktiga
svenska expoortmarknader har
h varit blandad. I de nordisska
grannländernna har försvagaats. Det ekonom
miska läget i eeuroområdet likasså.
Den låga inflaationen i storaa delar av värld
den bidrar till
centralbankerrnas låga styrräänta. Sveriges Riksbanks
R
ränt
nta är
negativ vid årrsskiftet Det to
orde dröja till 2016
2
innan
penning-polittiken börjar strramas åt så att styrräntan enddast
når till 2,5 % vid slutet av 2018.
2
nde åren inför
Den kommunnala sektorn sttår de komman
utmaningar soom ökade inveesteringar och kraftigt ökadee
behov från beefolkningsföräändringar och ambitionsa
höjningar. Deet här innebär att kostnadern
na för de
kommunala ttjänsterna kom
mmer att öka beetydligt snabbaare
än tidigare. Inntäkterna från en tillväxt i skkatteunderlagett
riskerar att innte räcka till.

Företagsstatiistik 2012-2015
15
2015
Verksamma företag
Nya företag

716
53

2014 2013 2012
7002
45
4

695
36

7333
6
65

Källa SCB:s förettagsregister samt U
UC för 2012-20155

För 2015 är sttatistiken hämttad från Bolagsverket.
Tidigare års sttatistikuppgifteer innehåller ävven värden
för skogsbruksfastigheter. N
Nya företag som
m redovisats
2012-2015 är hämtat
h
från Skkatteverkets up
ppgift om alla
registerförändringar i företaggen i kommun
nen.
Nyföretagandeet i länet, vad ggäller registrerring av
aktiebolag, harr ökat med 3,55% sedan 20144.

Samverkans
sprojekt

Närings
sliv och arbetsma
a
arknad

Näringslivskon
ntoret har ansöökt om tre stö
örre projekt
och fått två av
v dem beviljadee, för näringsllivsutveckling
via offentliga medel.
m
Det ena
na, Destination
n Capacity
building in Sw
wedish Laplandd, avser att stärrka den
bransch i Norrbotten som fö
för tillfället ansses ha högst
tillväxtpotential nämligen beesöksnäringen..

Regional utveckling
Råvaruindusttrin är motorn i Norrbottenss näringsliv.
Malmen, ståleet, skogen och
h vattenkraften
n är viktiga bådde
för länet och för Sverige. Exporterande
E
tillverkningsfföretag, en växande tjänstesektor, turismenn och
småföretag innom många oliika områden fåår allt större
betydelse.

portera övriga branscher harr projektet
I syfte att supp
North Businesss Arena ansökkts om tillsamm
mans med 7
andra kommuner och även ddet beviljades under 2015.
Trä och byggb
branschens förretag är viktigaa och under
året så har en fortsättning påå TräIn projekktet inlämnats
men den fick avslag,
a
i konkuurrens med andra projekt,
av strukturfon
ndspartnerskappet.

I regionen finnns större deleen av gruvfyndigheterna inom
m
EU. Huvuddeelen av råvarorna till den sveenska
metallbaseradde industrin ko
ommer från reggionen. Till dee
skogsbaseradde näringarna kommer
k
stora delar
d
av råvaraan
t
beedrivs både vidd
från inlandet.. Sågverk och träförädling
kusten och i iinlandet.
Biltest- och eeventverksamh
heterna tar tillvvara regionens
speciella föruutsättningar såssom strängt vin
nterklimat, gleest
boende, lågtraafikerade vägaar, isbelagda sjö
öar mm. Dessaa
verksamheterr är internation
nella och är beroende av godda
flygkommuniikationer för attt kunna utveccklas ytterligaree.
Även turism och gruvnärin
ng nyttjar flygett i stor
utsträckning.

ning
Sysselsättn
Arvidsjaur harr i tidigare utreedningar klassaats som en
egen arbetsmaarknadsregion,, beroende på bl.a.
b de långa
avstånden till andra större or
orter.
2014 20133 2012
Inpendlare
Utpendlare
Bor och arbettar i
kommunen

Kommunen
ns näringsliv
Kommunen äär den största enskilda arbetsgivaren och dden
offentliga sekktorn svarar för mer än hälfteen av
sysselsättninggen. Det privatta näringslivet i Arvidsjaur
domineras avv skogsindustrii, och träförädllingsindustri,
besöksnäringg och biltest- och eventverksaamhet.

485
573

485
528

481
545

2560 2562 2557

Källa: SCB ”Reegisterbaserad arrbetsmarknadsstaatistik”
fentliga
Inpendling skeer framför allt inom den offe
sektorn, medaan utpendlingen
en är störst ino
om

Biltest- och eeventverksamh
heten fortsatte att öka också
under 2015.
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byggsektorn ooch inom gruvvnäringen. Utp
pendlingen är
större än inpeendlingen.

Hushållens reaala inkomster hhar ökat genom
m sänkta
skatter, låg infflation, växandde sysselsättnin
ng och det
fortsatt låga räänteläget. Tidiggare bedömnin
ngar om goda
effekter på utv
vecklingen på kkonsumtionen
n i hushållen
har fått skrivas ned något. D
Den största deelen av den
ekonomiska tiillväxten sker aallt längre ifrån
n Norden och
Europa. Dettaa innebär en sttörre andel långväga
besökare till Sverige, men saamtidigt en min
ndre tillväxt
av besökare frrån närliggandee länder.

Vi har en ovaanligt stor andeel inpendlare som
s
är s.k.
”karriärpendlaare” Med detta menas en persson som byterr
jobb för att ddet är intressan
ntare eller bättrre betalt, och ssom
samtidigt öveerger den egna kommunen fö
ör att börja arbbeta
i en annan koommun.
Arvidsjaurs arrbetsmarknad har varit, och kommer ävenn i
fortsättningenn att vara bero
oende av den offentliga
o
sektoorn,
även om arbeetsmarknaden har förändratss under de senaaste
åren, och kom
mmer att förän
ndras ytterligarre.

Flyktingströmmen till Sverigge under senarre år, ökade tilll
historiska nivååer under andrra halvåret 2015 innebär
stora utmaningar. Detta märrks för kommu
unens
ng, socialtjänst
möjligheter attt ordna boendde, undervisnin
med flera verk
ksamheter. Miggrationsverkets bidrag är
välkomna och
h har lett till goott ekonomisktt resultat.
Integrationen av våra nya m
medborgare är synnerligen
s
viktig nu och i framtiden.

Arbetslöshe
het

Öppet arbetslösa 16-64 årr, antal
200

186
171

180
160

8
158

151

Kommunen har
h många utm
maningar framö
över. Behoven
och resursernaa för olika kom
mmunala verkssamheter skiftar snabbt, berroende på storrleken på barnkullar, befolkningens flyttm
mönster, regelföörändringar occh reformer,
och inte minstt konjunkturläg
äget. Kommun
nal verksamhet
i förändring ärr mer regel än undantag. Utm
maningen är
att anpassa verrksamheten effter skiftningarrna.

146

140
120
100
11
201

2012

2013

2014
4

2015

En annan storr utmaning harr också beståttt av och kommer att bestå i att fortsätta fö
förändra och utveckla
u
de
egna verksamh
heterna oberoeende av hur dee yttre konjunkturerna gåår upp eller nedd och de statliiga stöden
förändras.

Öppet arbetslösa 18-24 årr, antal
39
40
36
35

33

32

Demografin kommer
k
att stäl
älla krav på kom
mmunen de
närmaste åren. Av tillgängligg statistik fram
mgår att
andelen personer äldre än 855 år kommer att
a sakta
ka. Antalet perrsoner i åldrarn
na 65-74 år
fortsätta att ök
kommer att ök
ka snabbare, 1 0-15 personerr per år
framöver. Ökn
ningen beror aav de stora anttalet födda på
40-talet. Antallet barn 0-5 år förväntas liggga relativt
oförändrat under de närmasste åren, men antalet
a
tonåringar min
nskar.

28

30
25
20
2011
1

2012

2013

4
2014

2015

Källa Arbetsförm
medlingen

Kommunsam
marbete
Det kommunö
övergripande ssamarbetet meed Sorsele
Malå och Arjeeplog fortsätterr att utredas occh diskuteras,
men nu i Skelllefteåregionen där olika
samarbetsomrråden har invennterats under 2013.
2

Det är färre arbetslösa un
nder 2014 både totalt och vad
avser de ungaa i kommunen.

Bostäderr, lokaler och
o mark
Den nya skollan
Det har hänt mycket
m
på skollans område i Sverige under
senare år. Det handlar om såådant som en ny skollag,
nya betygsskallor, nya läroplaaner för försko
olan och
grundskolan, en
e ny gymnasie
ieskola, en omggjord
lärarutbildningg och införanddet av en lärarlegitimation.
Ny teknik och
h nya sätt att unndervisa ingår i uppdraget
från lagstiftareen.

Kommunen aarbetar i samrååd med övriga aktörer med een
ny bostadsförrsörjningsplan. Tillgången på
p tomter för ssmåhus är god bååde i centralortten och ute i byarna.
b
Nya
bostadsområdden är öppna för
f exploaterin
ng.
Den nya överrsikts- och tillvväxtplanen är antagen
a
av
kommunfullm
mäktige. I plan
nen finns 63 LIIS-områden soom
ska underlättaa strandnära byyggande.
Tillgången tilll industrimarkk är god, både i tätorten och i
byarna. Det rråder dock brisst på industrilo
okaler samt
områden för biltest-och eveentverksamhett.

Ungdomars medverkan
m
Demokratisatssningen för baarn och unga i Arvidsjaurs
över året. En
kommun har systematiseras
s
handlingsplan och ett årshjuul har beslutatss om för att
strukturera arb
bete med ungaas inflytande.

Framtiden
9
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Referensgruppper finns i elevvråden samt i kulturgrupperrna
på Fridhems-- och Sandbackkaskolan. Regeelbundna träffa
far
ordnas i ”Trääffa de som bestämmer”.

Totalt
Födda
Avlidna

Integration
Fokus ligger ppå att vara inkkluderande på så
s sätt att alla
nyinflyttade ssamt våra egnaa ungdomar ska stå i fokus föör
arbetet.
mmunens integgrationsarbete är att ”riva allla
Målet för kom
hinder” för oolika gruppers möjlighet
m
till deltagande
d
i
samhället

Inflyttade
Utflyttade

Medborgare
Befolkning
gsutveckling
g
Under 2015 hhar kommunen
ns befolkning minskat med 113
personer mättt från den 1 jaanuari till den 31
3 december.
Antalet föddaa är lägre än fö
öregående år och så även avliidna
personer. Netttoinflyttningeen blev ett överskott på 16
personer för 2014 (65 perso
oner 2014)

6 4771

6 467

66
95

78
129

67
6
79
7

59
83

308
292

357
292

2775
2660

282
284

20155

2014

2013

20012

Flyttnetto totallt

166

65

15

-2

Mot egna läneet
Mot annat län

100
-477

-1
39

22
-27

5
-339

533

27

20

3
32

Mot utlandet

Skillnaden meellan antalet fö
ödda och antallet döda är -299,
flyttnettot är 16, således tottalt en befolkn
ningsminskningg för
ngströmmen till Sverige undeer
2015. Med deen stora flyktin
andra halvåreet 2015 har vän
ntetider hos Migrationsverke
M
et
medfört att ddet dröjt avseväärt längre innaan man kunnatt
skriva sig i koommunen. En försiktig bedö
ömning är att ddet
kan röra sig oom upp till 50 personer. Ett särskilt
flyktingbidragg har utgått. Fö
ör Arvidsjaurs del är bidrageet
periodiserat m
med 0,4 Mkr 2015
2
samt 4,2 Mkr
M 2016.
På grund av dden befolkninggsstruktur som
m kommunen hhar
kommer undeer överskådlig tid betydligt fler
fl kommunmedborgare aatt dö än födass. Ska kommun
nens befolkninng
öka måste dett alltså ske gen
nom inflyttningg.
Viktig för kom
mmunens ekonomi är befolkkningssiffran dden
första novem
mber varje år, efftersom det ärr utifrån dennaa
som skatteinttäkter och viss skatteutjämniing beräknas föör
det kommandde året. Invånaarantalet 1 novv 2015 var 6 4447 ,
en minskningg med 47 skrivvna personer frrån 1 nov 20144.
Om befolkninngen ständigt minskar
m
är dettta en källa till oro
och skapar frramför allt problem genom att
a strukturen i befolkningen änndras. De skatttebetalande invvånarna blir fäärre,
medan de som
m är i behov av
a kommunenss tjänster i störrre
utsträckning sstannar kvar i kommunen.
Antalet barn i skolåldern haar tidigare min
nskat. Antalet
nyfödda har dde tre senaste åren
å
ökat från att dessförinnnan
legat runt 60 barn.
Om antalet innvånare i barnaafödande åldraar fortsätter
minska komm
mer detta också i sin tur på sikt att inverka på
födelsetalet.

20013

6 484

Flyttnetto
År/antal

Befolkning 31//12 2012-20155
2015
2014
År/antal

6 471

20122
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Befolkningsppyramid 2015--11-01

100+ år
90‐94 år
80‐84 år
70‐74 år
60‐64 år
50‐54 år
40‐44 år
30‐34 år
20‐24 år
10‐14 år
0‐4 år
‐250
0

‐200

‐150

‐1
100

‐50
Kvinnnor

0

50
Män

Medelåldern i Arvidsjaurs kommun
k
är 45,3 år i
helårsstatistikken.
Männen är fleer än kvinnorn
na i åldrarna up
pp till 64 år; 2
474 män jämffört med 2 2322 kvinnor.
I äldre ålderggupper är kvinn
norna fler med
d 939 kvinnor
jämfört med 802 män.
Av männen i Arvidsjaurs ko
ommun den 1 november 20015
är de flesta 700-74 år gamla. Bland kvinnorrna finns flest i
åldersgruppenn 65-69 år.
Mera än var ffjärde Arvidsjaaursbo är 65 årr och äldre.
De yngsta, soom är upp till 19
1 år utgör en femtedel av
befolkningen
n.

11

100
0

150

200

250

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Medarbe
etare
Arbetsmiljöve
erksamhet

Anställda i kommunen och bollagen

Deen övergripande samverkansgrupp
s
pen svarade under 2015 för
up
ppföljningen av
v hur arbetsmiiljöfrågorna fu
ungerar ute på
dee olika enhetern
na. Gruppen hhar också ett övergripande
ö
an
nsvar för inform
mation och utbbildning i arbeetsmiljöfrågor.

Som alla andrra organisation
ner som produ
ucerar tjänster äär
kommunens vverksamheter personalintenssiva. Inom
kommunen fi
finns ett 70-tal yrken represen
nterade.
Arvoden betaalas ut för dryggt 200 olika förtroendeuppdrag. 90 % avv personalkosttnaden finns påå de två stora
nämnderna; ssocialnämnden
n och barn- och
h utbildningsnämnden
94 % av persoonalen finns i anställningar i kommunen,
6 % anställs aav bolagen.

Pe
ersonalvård
d
Frriskvårdens syffte är att förhinndra arbetsskaador av olika
slaag. Genom mo
odern forskninng vet vi, att med
m en
fu
ungerande frisk
kvård kan vi ävven förhindra sjukskrivs
nin
ngar inom and
dra medicinskaa områden.
Vii har försökt hitta nya grepp som gör att man
m kan få
med fler medarb
betare. All friskkvård, förutom
m en-minutsmassage eller traaditionell pausggymnastik, är förlagd till
friitiden. Friskvårrdspengen är 2250:-/termin. Nyttjandet
N
av
deenna möjlighett har varit gansska låg men treenden är
än
ndock en öknin
ng. 35 % av meedarbetarna haar använt sig
avv denna möjligh
het under 20155.
Frrån och med 2010 så har utbbudet breddats i form av
villka aktiviteter man
m kan nyttjaa friskvårdsbid
draget till.

Personalomsäättningen har tidigare
t
varit lååg, men ser ut att
öka på grund av förändradee verksamheter och fler
pensionsavgåångar.
Tyngdpunkteen ligger fortfaarande på åldraarna över 45 årr.
Nyrekryteringgen sker i allt större
s
utsträckkning i åldrarnaa
30- 40 år.
Anställda i kom
mmunen
Totalt

Anntal
måånadsavlönadee
Anntal personer
Anntal anställninggar
Anndel med heltid

Kvinnor Anntal
måånadsavlönadee
Anntal personer
Anntal anställninggar
Anndel med heltid
Män

Anntal
måånadsavlönadee
Anntal personer
Anntal anställninggar
Anndel med heltid
Årrsarbetare i bo
olagen

20155-12

2014-122

647

6333

672
672
91%
9

6566
6566
90 %

520

5133

541
541
90%
9

5322
5322
90 %

127

1199

131
131
91%
9

1244
1244
91 %

42

455

Fö
öretagshälsovården
Fö
öretagshälsovården, A-Hälsaan, utgör en op
partisk rådgivvande expertreesurs i det lokaala arbetsmiljö- och rehabili-terringsarbetet. Denna
D
resurs skkall till största delen
an
nvändas till förebyggande arbbete, men tillgåång finns
occkså till akuta insatser. Företaagshälsovården
n ska beakta
medicinska, tekn
niska och psykkosociala delar i våra arbetstaggares arbetsmiiljö.
A--Hälsan har öv
ver tiden anpasssat sin kompeetens till vårt
beehov och samaarbetet fungeraar väl.

Kommunens redovisning avser
a
de månad
dsavlönade.
Det ökade flyyktingmottagan
ndet har lett tilll fler
anställningar.
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ör år 2014 upp
pfylldes kommuunstyrelsens mål
m med sjuktaal
Fö
un
nder riks- och länsgenomsnit
l
ttet. Statistiken
n från övriga
lan
ndet och länet för 2014 visadde en stigande sjukfrånvaro,
rikks- och länsgen
nomsnittet lågg vardera på 6,33 % och
Arrvidsjaurs kom
mmun på 6,1 %
%. Prognosen för
f 2015 är att
sju
uktalen i totalt sett hela landeet tenderade att fortsätta ökaa
occh så även i Arrvidsjaurs kom
mmun. År 20155 ligger sjuktaleet
påå 6,38%. Totaltt motsvarade 22015 års sjukfrrånvaro 49
årsarbetare. Det vi kan utläsa aav statistiken är
ä att
ukfrånvaron ök
kat mer i övrigga verksamheter än inom
sju
so
ocialnämndens och barn- ochh utbildningsnämnden. Desssa
veerksamheter haar få medarbettare, vilket inneebär stor
staatistisk påverkan vid enstakaa medarbetaress sjukfrånvaro
so
om dessutom sällan är direkt arbetsrelaterade. Det vi ockkså
kaan se är att vi har
h något fler m
medarbetare so
om är
lån
ngtidssjukskriv
vna jämfört meed 2014. I jäm
mförelse med
20009 har vi dock
k färre långtidsssjukskrivna nu
u mot då,
666,6% (2009) mot 44 % (20155). Korttidssjukkfrånvaron harr
occkså fortsatt att öka under 20015. Vi har fr o m decemberr
20015 infört en reehabiliteringsvverktyg som fö
örväntas bli ett
stö
öd för chefern
na att tidigare kkunna upptäckka
ko
orttidsfrånvaro
o bland sina meedarbetare. Jäm
mförelsetalen
för riket och län
net för år 2015 kan tidigast reedovisas till
deelårsbokslutet för
f 2016.

Rehabiliterringsverksamhet
Arbetsgivarenn har ett omfatttande ansvar för anställda
som inte klaraar sitt arbete på
p grund av orssaker som kann
hänföras till bbegreppet sjukkdom. Anställd
da som inte klaarar
sina arbetsuppgifter ska, om
m möjligt, rehaabiliteras så attt de
a
i andra
i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete,
hand beredass andra arbetsuuppgifter eller omplaceras.
o
Vi utgår utifråån vår lokala ”Rehabiliteringsp
”
plan” i rehabili-teringsarbetett. Vårt nya arb
betssätt innebärr snabbare
åtgärder och iinsatser mot tiidigare. Med detta
d
arbetssättt så
har sjuktalen sänkts de senaaste åren. Vi fo
ortsätter intenssivt
med förebygggande rehabilitteringsarbete bland
b
annat
genom att fånnga upp medarrbetare som haar hög
korttidsfrånvaaro. I dagslägeet har vi fler fö
örebyggande
rehabärendenn än sjukärendeen (60/40), villket är mycket
positivt och fförmodligen sttarkt bidragand
de till vårt
förhållandevis låga sjuktal.
Redovisnin
ng av sjukfrå
ånvaro
Syftet med deenna redovisniing är att sätta fokus på kom
mmunens arbete m
med att minskaa sjukfrånvaron
n.

Procentt av arbetad tidd

2015-122

2014-12

2013-12

2012-12

2011-12

6,388

6,13

5,06

4,95

5,05

499

45

38

39

40

44,000
6,933
4,433
3,422
6,033
7,688

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

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

36,33
5,75
2,12
2,49
3,79
6,77

36,04
5,78
2,48
2,06
4,48
6,30

Sjukfrånnvaro Socialnäämnden
Därav låångtidsfrånvarro
Sjukfrånnvaro Barn- occh ungdom
Därav låångtidsfrånvarro
Sjukfrånnvaro övriga
Därav låångtidsfrånvarro

7,311
45,044
5,911
46,066
5,466
38,666

7,79
45,37
5,75
46,07
3,73
21,09

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

6,03
38,77
3,86
33,70
4,45
34,84

6,18
37,85
4,21
31,22
4,07
37,96

Korttidssjukfrånvaro (tim/mån)

4 8133

4 608

3874

4205

4191

Total sjuukfrånvarotid
Omräknnat i årsarbetarre
Summaa tid med långttidssjuk-frånvaaro av
sjukfrånnvaron
Sjukfrånnvarotid kvinn
nor
Sjukfrånnvarotid män
Sjukfrånnvaro – 29 år
Sjukfrånnvaro 30-49 årr
Sjukfrånnvaro 50 år och äldre
Procent aav arbetad tid
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Ekonom
mi
Finansie
ella mål för
f perio
oden 201 2-2015
2014

Redov
visning av
v måluppfy
yllelse
Årets re
esultat ska und
der en mandattperiod i geno msnitt motsva
ara 2 % av ska
atteintäkterna

Volymökkningen av ve
erksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än
ä skatteundeerlagets
utvecklin
ng.
Minskningen av anläg
ggningstillgång
garna ska bala
anseras med motsvarande minskning av skulder
ning av finansiella tillgångarr så att solidite
eten inte försä
ämras.
eller ökn
Nettoinvvesteringarna för skattefinan
nsierad verksa
amhet bör und
der en mandattperiod inte övverstiga 45
Mkr (2011-2014)
Kommunens tillgånga
ar ska vårdas så
s att framtida
a generationerr inte förorsakas onödiga koostnader.
heter och anlä
äggningar ska underhållas så
s att värdet in
nte försämras mer än
Kommunernas fastigh
normalt..

ommunens ekonomiska förvvaltning
Kommunallaggen reglerar ko
genom att ettt krav ställs på god ekonomissk hushållningg. Ett
av grundkravven är att budggeten ska uppräättas så att intääkterna
överskrider kkostnaderna. Motiven
M
är blan
nd annat:
 Långsikttig konsoliderin
ng av ekonomin
 Skapa uttrymme för invvesteringar
 Täcka ökkningen av hella pensionsåtaggandet
 Minska rriskexponeringgen och möjligghet att kunna
hantera osäkeerhetsfaktorer
God ekonom
misk hushållnin
ng innebär merr än att ha en bbudget i
balans. För attt säkra en godd ekonomisk hushållning
h
behhövs
finansiella måål som tydligt markerar
m
att ekkonomin är enn
restriktion förr att bedriva verksamhet.
v
Deet behövs ocksså
tydliga verksaamhetsmål som
m klargör uppd
draget. Målen sska
klargöra vad ssom kan uppn
nås med befintlliga resurser.
Den politiskaa nivån fastställler ambitionsn
nivån och anviisar
resurser medaan verksamhetterna utför tjän
nsteproduktionnen.
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h lyckats upppfylla de finansiella målen so
om
Kommunen har
är knutna till resultaträkning
r
gen medan mållen runt lån,
investeringar och
o soliditet deelvis har kunn
nat uppnås.
Kommunen har
h betalat av siina långfristigaa låneskulder
under 2011. Totalt
T
har anläg
äggningstillgånggarna minskat
med 13,0 Mkrr från samma titidpunkt.
d verksamhet
Nettoinvesteriingarna för skaattefinansierad
uppgår 38 136
6 tkr under 20111-2014. Undeer perioden
2012-2015 upp
pgick skattefinnansierade inveesteringar till
46 492 tkr. Ök
kningen 2015 kkan ses som en
n effekt av
ändrade redov
visningsprincipper, där utbyten
n betraktas som
m
investeringar fr
f o m 2015.
Kommunen har
h ett eftersattt underhåll på fastigheter och
h
gator motsvarande c:a 5 Mkkr. Under 20100-2012 avsattess
extra underhålllsmedel på 4,55 Mkr för att beta
b av
”underhållsberget”. Fr o m kkommande år ökar behov avv
att åtgärda efteersatt underhååll på fastighetsssidan.
Internhyran har höjts betydlligt fr o m 2015 för att komm
ma
p
på fastighetssidan
n. För gator occh
till rätta med problemen
vägar finns ej åtgärdade undderhåll och rein
nvesteringar påå
ett flertal platsser i kommuneen.
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ns pengar
Kommunen
kommer frånn

Skatteunde
erlagets uttveckling
Att skatteundeerlaget utveckllas i takt med kommunens
k
nettokostnadeer är en förutsäättning för att uppnå god
ekonomisk hu
ushållning.
Kommunens eget
e skatteundderlag räknat per invånare
ligger ca 7 % -enheter
underr riksgenomsniittet. .
Skatteutjämnin
ngssystemet koompenserar ko
ommunen
delvis för skatteintäkter undder genomsnitttet genom
inkomstutjämn
ningsbidraget.
Skatteutjämnin
ngssystemets uutformning inn
nebär att antalet invånare den 1 novembber året innan
verksamhetsårret är viktigaree för utvecklinggen av kommuunens skatteintääkter än ökninngen av det egn
na skatteunderrlaget. En viss tillväxt av det egna skatteund
derlaget
behöver därfö
ör inte innebäraa ökade intäkter från skatt
och utjämninggssystem, men är i sig ett tecken på en
positiv utveckling för komm
munen.

Och användss till

Skatteunderlagget i riket tillvääxt i nominellaa tal med 3,4
respektive 3,3 % år 2013-20014. År 2015 förväntas
f
skatteunderlagget öka med 5,,2 %.
Kommunens ekonomi
e
påveerkas även av andra
a
faktorer
än arbetsmark
knaden, inte mi
minst den ekono
omiska politik
som förs, men
n även annat soom kostnadssäänkande
åtgärder i verk
ksamheten, tillkkommande offörutsedda
behov, räntelääget och extra ttillskott utifrån
n.
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Resultatt för periioden 20
015-01-01
1 - 2015-12-31
Komm
munen

Budget
2015

20 653
6
-6 949
9
-7701

154 134
4
-521 971
1
-16 650
0

241 219
260 078
-599 465 - 602 274
-30 037
-31 928

18 859
-3 139
-1 891

255 951
9
-589 445
4
-35 685
6

-401 468 -3888 463

13 003
0

-384 487
7

-388 283

-374 124

13 809

-369 179
1

283 308 2811 594
119 550 1188 734
1 000
1 057
-100
-60

-1 714
7
-8816
57
40

273 518
8
120 796
6
1 189
9
-86
6

283 308
119 550
0
-9 571

281 594
118 734
137
-7 868

-1 714
-816
137
1 703

273 518
5
120 796
7
3
331
-9 188
1

10 572
5

10 930
0

5 004

18 473

13 119

16 278
2

0

0

-2289

-714
17 759

-1 422
11
1 697

44
16 033
0

Budget
2015

Verksamhettens intäkter
Verksamhettens kostnaderr
Av- och neddskrivningar

149 064 1699 719
-537 632 -5444 581
-12 900 -133 601

Verksamhettens nettokostn
nader
Skatteintäkteer
Generella sttatsbidrag och utjämning
Finansiella inntäkter
Finansiella kkostnader
Resultat föree extraordinära poster

Sammansttälld redovisn
ning
Redovisat
2014-012014-12

Budgetavräk
kning tkr

2 290

Reedo- Utfall mot
m
viisat
budgeet
20115-01- för 20115
20115-12

122 862

Redovisat
2015-012015-12

Förändring latent skatt
Skatt på åretts resultat
Årets resulttat

2 290

122 862

10 572
5

Jämförelse m
mot budget i kommunen
k

10 930
0

5 004

Utfall
U
Redovisat
mot
m
2014-001
bu
udget
2014-112
förr 2015

Årets resultataavvikelse mott budget för kommunen
k
beestår av
fyra delar:

Kommunens resultat för 20015 ger ett öveerskott med 122,9
Mkr. Avvikelsen mot budgeeterat resultat är 10,6 Mkr.
Verksamhetens intäkter harr ökat med 20,,6 Mkr jämförtt
med budget. Statliga riktadee bidrag har errhållits i större
omfattning änn förväntat tilll skola, vård occh omsorg.
Härutöver haar bidrag från Migrationsverk
M
ket till följd avv
ökat mottagannde av olika fllyktingkategoriier.
Fora har för 22004 utbetalat 4,3 Mkr.
Verksamhetens kostnader är
ä 7 Mkr högree än budget.
Här ingår exttra pensionsinllösen med 4,3 Mkr motsvaraande
kostnad för eerhållen återbettalning från Fo
ora.
Flyktingmottaagandet har beehövt ökade reesurser.
Kostnaderna för avskrivnin
ng blev högre än
ä budgeterat m
med
0,7 Mkr.
Skatteintäkterrna blev 1,7 Mkr
M lägre än bu
udgeterat p g a
lägre utfall i sskatteunderlageet än beräknat. Generella biddrag
blev också läggre än budgeteerat med 0,8 mkr.
m

Mkr

2015 2014

2013

2012

Nämnder
Finansförvaltn
ning,
i
Av- och nedsk
krivningar
Skatter
mma
Sum

13,7
0,1
-0,7
-2,5
10,6

12,3
9,6
0,6
-2,9
19,6

-19,8
0,1
0,1
1,2
-18,4

7,8
0,9
-1,2
-1,1
6,4

nen har totalt ssett ett överskott om 4,8
Bolagskoncern
Mkr som är 2M
Mkr bättre än budget. Det lååga ränteläget
är en starkt bid
dragande faktoor. Arvidsjaurss Flygplats AB
har driftsbidraag och kostnaddstäckning från
n kommunen
med 5,2 Mkr och
o koncernbiidrag med 1,5 Mkr. Övriga
dotterbolag haar klarat resultaatet och dessu
utom kunnat
avsätta medel för framtiden i obeskattade reserver.

mnder har överskott gentemo
ot budget för 22014
Samtliga näm
utom miljö-, bbygg- och hälssoskyddsnämn
nden där utfalleet
blev 0,7 mkr högre nettoko
ostnader än
budgeterat. A
Avvikelsen bero
or på fler kostsamma
utryckningar i Räddningstjäänsten.

16

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na
I socialnämnd
den finns även här finns intäkkter för riktadee
statsbidrag därr kostnader upppstått i motsvvarande mån.

Budget o
och resulta
at 2015 i nämnderna
n
a
Budget

Utfall
U

Avvikeelse

Miljö-, bygg och hälsoskydddsnämnden harr en negativ
avvikelse mot budget främstt då brandutryyckningar i
räddningstjänssten under sluttet av året variit högre än
beräknat.

Kommunfuullmäktige, vaal, revision
Kostnader

3 375

3 293

-675

-519

2 700

2774

182 822

187 776

-119 347

-132 116

63 475

55 660

Intäkter
Netto

--74

Gemensammaa kostnader haar varit lägre än
n budget.
Under året harr företagits exttra pensionsinllösen med 4,3
Mkr inklusive löneskatt, vilkket motsvarar extra
e
intäkt
från Fora . Utfallet av nedsäättning av arbetsgivaravgifterr
blev bättre än budget.

Kommunsttyrelsen
Kostnader
Intäkter
Netto

7 8815

f
år
Jämförelse med föregående
Milj kr

Barn- och uutbildningsnäämnden
Kostnader

162 007

163 525

Intäkter

-22 194

-28 973

Netto

139 813

134 551

Kostnader

197 792

212 825

Intäkter

-33 662

-48 934

Netto

164 130

163 891

Intäkter
Kostnader exkl
k i i nader
Nettokostn
Egna skatteeintäkter
Generella bidrag
b

5 2261

Socialnämnnden

10 212

10 948

Intäkter

-2 462

-2 486

7 750

8 462

Kostnader

11 700

15 140

Intäkter

-1 000

-5 616

Netto

10 700

9 524

Netto

388 568

20122015

220122
2015

R
Redovisat

Redo-- Förändr
visatt
%

Medel
M
/år

1169,7
-5544,6
-3388,5
2281,6
1118,7

154,1
-522,00
-384,5
273,5
120,8

1163,6
-5529,9
-3381,1
2
267,7
1
118,8

3,0
1,5
0,6
10,1
3,6

En jämförelse mellan intäktss- och kostnad
dsslag för
kommuen mellan 2014 och 2015 visar att
verksamhetens intäkter är höögre 2015. Deetta är till
största del berroende på ökadde bidrag från
Migrationsverket för mottaggandet av olikaa flyktingar.
Kostnadernas ökning är till stor del hänförlig till
ngar.
kostnader för mottagandet ssamt löneöknin
Skatten höjdess 2014 vilket tiillsammans meed fler
invånare ger högre
h
skatteintääkter. De geneerella bidragen
n
har sjunkit meed 2,1 Mkr me st hänförligt tiill lägre LSSutjämning och
h sjunkande reggleringsbidragg.

-7712

Gemensam
mt Pensioner, mm

Summa

20144

2239

Miljö- byggg och hälsoskyyddsnämnden
n
Kostnader

2015

1 1176

Utredning
g av balan skravet

374 862 13 7704

Det överskottt jämfört medd budget som genererats
g
av
nämnderna uunder 2015 är 13,7
1 Mkr.
Störst positivv avvikelse mott budget visar kommunstyrel
elsen
med +7,8 M
Mkr. Så gott som
m alla verksam
mheter i
kommunstyreelsen visar öveerskott mot bu
udget. Det ökadde
flyktingmottaagandet har gen
nererat ökade bidragsintäkteer i
större mån änn ökning av ko
ostnader. Vissaa insatser har ffått
skjutas till 2016 varför dessa resurser intee är förbrukadee.
Härutöver haar intäkterna avv projektbidragg varit större ään
beräknat.
nämnden generreras överskottt mot
För barn- ochh utbildningsn
budget av Sanndbackskolan hänförliga till uppdragsutbilddningar
samt fler riktaade bidrag till verksamheter
v
ävensom bidraag från
Migrationsverrket.
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o Enligt de baalanskravsregleer som gäller från
f och med
2004-12-01,, ska ett negativ
ivt årsresultat täckas
t
i kommande års budgetar
b
senasst inom tre år. Samtliga
tidigare ansaamlade förlustter har regleratts under tidigarre
år.
o Balanskravssresultat för 20014 är +12 8000 tkr
o Fr o m 2013
3 stadgar komm
munallagen om
m Resultatutjämningsrreserv RUR, soom får använd
das till att
utjämna intääkter över en kkonjunkturcykkel i
balanskravsutredning. Ettt sätt att avgöraa om RUR fårr
disponeras är
ä jämförelse m
med utvecklinggen av det årligga
skatteunderlaget med rikeets genomsnittlliga utvecklingg
under de sen
naste tio åren. RUR får då användas om det
d
årliga värdett understiger ddet tioåriga gen
nomsnittet, tilll
att täcka neggativa balanskrravsresultat.
o Kommunfu
ullmäktige besl
slutade under 2013
2
att på
grundval av
v resultat 2010--2012 avsätta 3 742 tkr som
ingående baalans 2013 undder posten Egeet kapital.
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o För år 20144 avsätts den del
d som översttiger 2 % av
skatteintäktter och genereella statsbidrag vilket motsvaarar
1 438 tkr (fföreg år 7 620ttkr) då man kaan befara att
skatteunderrlaget med stö
örsta sannolikh
het kan svikta
framgent.
o För år 20155 avsätts den del
d som översttiger 2 % av
skatteintäktter och genereella statsbidrag vilket motsvaarar
4 775 tkr (fföreg år 1 438 tkr) då man kaan befara att
skatteunderrlaget med stö
örsta sannolikh
het kan svikta
framgent.

Årets resultat enligt
resultaträknin
ng
Avgår: samtligga
realisationsvin
nster

2015

2014

12 862

10
1 930

-80

-1
- 606

0

0

-4 775

-1
- 438

8 007

7 886

17 575

12
1 800

Synnerliga skäll enligt KL § 8:55
Tillägg: iansprråktagande av
sparande- pen
nsionsinlösen
Avsättning tilll RUR

Justerat resu
ultat

Resultatutjäm
mningsreservv
vid årets slutt

18

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Investerringsredovisning
g
Årsbudget
Å
T
Tilläggs2015
budget

Su
umma
budget
b

Invessterat
under
u
2015

Återsttår
av
budgget

Investeringaar
Barn- och uttbildningsnämn
nden
Socialnämndden
Miljö-, bygg o hälsoskyddssnämnden
Kommunstyyrelsen;
Kommunal L
Ledningsplats , tekn.
åtgärd
Kommunal L
Ledningsplats
Fritid och kuulur
Centrumbaddet
IT-enhet
Kostenhetenn
Fastigheter*
Gatuenhetenn
Park o anlägggningar
SUMMA invvesteringar
*Avräkning fför återbetalnin
ng från
leverantör 288 tkr
Investeringaar affärsverkssamhet
Camp Gielass
Stadsnät
Vatten o Avllopp
Avfall

1 328
1 760
2 080

0
0
400

1 328
1 760
2 480

949
216
2 460

3380
1 5544
20

388

0

0

0

0

1 700
503
40
2 879
1 300
8 327
1 954
323
22 582

-400
0
0
0
0
350
-350
0
0

1 300
503
40
2 879
1 300
8 677
1 604
323
22
2 582

200
359
31
2 536
763
6 431
1 204
186
15
5 334

1 1100
1144
9
3343
5537
2 2218
4400
1137
7 2248

1 100
1 613
7 133
2 816

0
0
0
0

1 100
1 613
7 133
2 816

601
322
3 646
2 277

4499
1 2291
3 4487
5539

SUMMA invvesteringar
affärsverksaamhet

12 662

0

12 662

6 846

5 816

SUMMA

35 244

0

35
3 244

22
2 180

13 0064

Investeringssbidrag
Dessa redoviisas under Lån
ngfristiga
skulder
Gatuenhetenn

-408

Totala netto
oinvesteringaar 2015

211 772
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Sedan tidigaree har kommun
nfullmäktige beeslutat om att
femåriga inveesteringsplanerr ska finnas.
Cirka två treddjedelar av inveesteringsbudgeeten 2015 har
genomförts.
Av de genom
mförda skattefin
nansierade invvesteringarna äär de
största ny braandbil 2,4 Mkrr samt reinvestteringar på IT-enheten 2,5 M
Mkr och på Fastigheter 6,4 Mkr.
M
s
delen
I affärsverksaamheterna skerr även här till största
reinvesteringaar; på Vatten och
o Avlopp 3,66 mkr samt påå
Avfall 2,3 Mkkr.
IInvesteringar tkr
Totalt Skatte- Avgiftsfinansi- finansierad
erad

Avsskriv
niing

Netto för
ändrin
ng

2011
2012
2013

8 9995
13 0028
13 7721

6 978
11 847
11 008

2 017
1 181
2 713

14
1 888
14
1 623
14
1 909

-5 8993
-1 5995
-1 1888

2014
2015

13 6662
22 1180

8 303
15 334

5 359
6 846

14
1 826
13
1 601

-1 1664
8 5779

v större än
Från och medd 2015 har invvesteringarna varit
avskrivningarrna till skillnadd från åren 2011-2014.
Tillkomst av komponentavvskrivningar däär utbyten blir
investeringar i stället för som tidigare drifftskostnader sppelar
in här.
mi
Vidare är sträävan att komm
ma ifatt eftersattt underhåll som
detta nya synsätt blir investteringar.
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Tillgång
gar och skulder
s

Skuldsättn
ningsgrad

De materiellaa anläggningstilllgångarna i ko
ommunen har
minskat eftersom investerin
ngsnivån varit lägre än avskri
rivningarna undder samtliga år.
De finansiellaa tillgångarna i kommunen härrör
h
sig frånn
andelar i olikaa organisationeer vari kommu
unen har intressse.
Under 2015 hhar andelar i Kommuninvest
K
t skrivits upp ddå
full insats harr betalats. Upp
pskrivningen 4,,7 Mkr som uttgörs
av ej redovisaade utdelningar har inte förekommit i
resultaträkninngen utan har nu
n direkt tillfö
örts eget kapitaal.
Allt enligt RK
KRs rekommen
ndation.

År

Balansomslutning
Mkr

Kommunens skuldsättningssgrad (avsättnin
ngar, kortfristiga och långfrristiga skulder)) har i stort settt varit oförändrad 2010-2
2015. Merparteen består av ko
ortfristiga
skulder. Det som benämns L
Långfristig sku
uld i
kommunen av
vser ännu ej needskrivna erhållna statliga
bidrag för inveesteringar. I övvrigt finns ingaa lån i
kommunen. I kortfristiga skkulder ingår sem
mesteri
löneskuld och koncernkontoo, trots att de inte
automatiskt fö
örfaller till betaalning under kommande
k
år.
I bolagen minskade andelenn långfristiga skkulder.

Materiella Finansiellaa
anläggnings- anläggninggs
tillgångar-tillgångar-Mkr
Mkr

Skuld i % av tillgångar
t
År

Kommunenn
2012
2013
2014
2015

281
300
319
340

192
187
184
192

41
40
40
46

626
641
664
668

555
547
545
549

3
3
3
8

2012
2013
2014
2015

Soliditet
%

2012
2013
2014
2015

Inkl pen
nsionsavsättniing %

62,8
64,2
63,7
64,9

29,0
32,3
33,3
37,1

2
2
3
3

2
2
2
2

33
32
31
30

441
37
36
35

53
51
48
45

15
19
18
17

69
71
66
64

1
1
1
2

All långfristig upplåning finnns i kommunens bolag.
h under en läängre period prrioriterat låg
Kommunen har
låneskuld fram
mför hög likvidditet. En låg in
nvesteringsnivåå
har inneburit att
a kommunenns likviditet ku
unnat användass
till att återbetaala lån.
Eftersom kom
mmunen inte hhar medel placeerade i aktier
eller värdepapper har svängnningarna på bö
örsen inte påverkat kommu
unens ekonom
miska ställning.
Kommunkonccernen har en checkkredit ho
os Sparbanken
Nord på 50 Mk
kr samt checkkkredit hos Norrdea via Plusgirot
på 20 mkr. Bo
olagen har undder både kortarre och längre
perioder nyttjaat sin checkkreedit till stor deel för att
balansera den stora eftersläppningen av utb
betalning av EU
Ubidrag och and
dra statliga biddrag. Kommun
nen har inte
varit i behov av
a att nyttja chheckkredit under 2015.

-14,,2
-10,,4
-6,55
4,55

Sammanstäälld redovisnin
ng
2012
2013
2014
2015

Summ
ma

Likviditet, placeringaar och lån

Kommunenn
2012
2013
2014
2015

Ko
ortfristiga
skullder

Sammanstäälld redovisning
ng

Soliditet
År

Långffristiga
skkulder

Kommunen
n

Sammanstäälld redovisnin
ng
2012
2013
2014
2015

Avsättning

-0,11
-0,33
-0,448
5,99

Soliditeten m
mäter kommuneens ekonomiskka styrka på sikkt.
Under flera åår har soliditeteen långsamt ökkat i kommuneen
på grund av dden minskade låneskulden.
l
Räknar
R
man in
kommunens ansvarsförbinddelser för penssioner som enlligt
blandmodelleen inte tas medd i balansräknin
ngen förändraas
bilden. 2015 äär det första årret som beräkn
ning inkluderannde
ansvarsförbinndelse blir posiitiv.

Borgen
Inga borgensååtaganden för bbostadslån harr lösts in på se-nare år. Totaltt åtagande är 00,5 Mkr. Komm
munens
borgensåtagan
nden gentemott bolagen är 3992 Mkr. Risken
n
att kommunen
n ska behöva innfria sina borggensåtaganden
n
är låg. Värdet av bolagens tilllgångar översttiger bokfört
värde. Kommunen har som medlem i Kommuninvest
der vilket
ingått solidarissk borgen för bbolagets skuld
redovisas i nott.
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Arvidsjaurhem
m AB har lämnnat koncernbid
drag med 8 tkr
till Fastighetsföretaget i Arvvidsjaur AB. Arvidsjaurhem
A
AB har lämnat koncernbidraag med 72 tkr till Arvidsjaurrs
Kommunföretag AB .
Arvidsjaurs En
nergi AB har lä
lämnat koncern
nbidrag till
Arvidsjaur Flyygplats AB medd 1 500 tkr.

Intern utlå
åning
Kommunen hhar långfristigtt lånat ut totaltt 37,7 mkr till
kommunkonccernen. Samtliiga lån är räntee- och amorterringsfria.

Koncernin
nterna transaktioner

Arvidsjaurs F
Flygplats AB haar emottagit fö
örlusttäckning för
hyror från koommunen medd 1 660 tkr sam
mt driftsstöd m
med
3 500 tkr.
Ägd
Ä
År 2015
an
ndel
Kosttnadstäckning
Företag/ tkrr
%
Givnna
Mottaggna

Koncernbidrag
Givna
Mottagna

Utdeln
ning
Givna Mottagna

Kommunen

100

5 1600

0

0

0

0

0

Arvidsjaur K
Kommunföretaag AB
Arvidsjaurheem AB
Arvidsjaur E
Energi AB
Arvidsjaur F
Flygplats AB
Arvidsjaur T
Test& Trainingg AB

100
100
100
100
100

0
800
0
0
0

72
0
0
5 160
0

0
0
1 500
0
0

0
2
0
1 500
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100

0

0

0

8

0

0

Dotterbolagenss ägande
Fastighetsförretaget i Arviddsjaur AB

genomförts 20
012 -2015 medd 19,7 Mkr inkkl löneskatt.
Efter dessa ex
xtrainlösen harr kommunen in
nte längre
någon ansvarssförbindelse föör födda 1944 och 1945.

Pension
ner och pensions
p
sskuld
Pensionsskuldden representeerar i stora delar ett historiskkt
arv som har uupparbetas undder decennier. Grovt uppdellat
finns två typeer av pensionssskuld:
1.
2.

Under 2013 medförde
m
sänknning av diskon
nteringsräntan
en ökning av ansvars-förbin
a
ndelsen med 166,2 Mkr inkl
löneskatt. Berääknad ökad livvslängd hos peensionstagarna
ökar ansvarsfö
örbindelse.
Enligt pension
nsprognosen fr
från KPA för kommunen
k
kommer utbettalningarna fråån pensionsavssättningen att
minska dels påå grund av de eextrainlösen so
om gjorts
samt att mångga av blivande ppensionärer bllir det i förtid.
2015 är det första år när kom
mmunens
ansvarsförbind
delse är mindrre än kommun
nens egna
kapital.

Pension intjänad före 1998.
1
Denna redovisas
r
som en
ansvarsföörbindelse utanför balansräkkningen. Dettaa är
den störrre delen av kom
mmunens pen
nsionsskuld
Pension som intjänats från 1998. Deenna intjänade
pension enligt det nya pensionssystem
met avsätts dirrekt
till den aanställdes pensionskonto

Utöver detta finns vissa förrmånsbestämd
da och avtaladee
pensioner.
nligt den gamlla
Finansieringeen av pensionsförpliktelser en
modellen sker i form av åteerlåning. Medleen finns placerrade
i kommunenss anläggningstiillgångar. Inlössen har
Mkr
Avsättningaar för pensioneer och liknandee
ansvarsförpliktelser
Varav pensiionsförpliktelser för förtroen
ndevalda
Ansvarsförbbindelse för peensioner intjän
nade före 1998
./. Finansieella placeringarr
Summa pensionsförplik
ktelser som åtterlånas i
verksamheeten

5 ÅR I S
SAMMA
ANDRAG
G
22

20115

2014

2013

2012

2011
2

6,,3

4,4

4,7

4,9

5,8

1,,6

0,0

0,0

0,0

0,0

196,,7

205,4

223,7

211,3

2223,1

0,,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,,6

209,8

228,4

216,2

2228,9
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2015
5

2014

2013

2012

2011
2

Folkmängd
d

31-dec

6 471
4

6 484
4

6 471

6 467

6 494

Utdebiterin
ng

komm
munen
totalt

22,80
32,98

22,80
0
32,98
8

22,30
32,48

22,08
32,48

22,08
32,48

Skatter och
h utjämningsb
bidrag tkr
Resultat i % av skattter
u
och utjämning

400,3
3,2

394,3
3
2,7
7

381,0
4,2

386,2
-3,8

363,4
0,4

mkr in
nkl avskrivninggar
därav löner

544,6
376,7

538,6
6
356,6
6
732
2

531,0
345,8
723

526,3
335,1
744

528,9
323,5
742

169,7
1,0

154,1
1,1

165,9
0,3

164,8
1,0

166,9
0,1

388,5
97,1
9

384,5
5
97,5
5

365,2
95,8

386,2
104,3

362,0
99,6

Kostnader
Antal tillsviidareanställd
da
Antal månaadsavlönade
Intäkter

647
6
mkr exklusive
e
skatt, generella bidrrag
Ränteenetto mkr

Nettokostn
nad

mkr
% av skatter och
utjäm
mning

Årets resulttat

Mkr

12,7

10,9
9

16,1

-14,8

1,5

Investering
gar

mkr

22,2

13,7
7

13,2

13,4

11,0

Avsättning
gar/invånare

tkr

1,3

1,3
3

0,8

0,8

1,0

Tillgångar/
/invånare

tkr

52,6

49,3
3

46,3

43,4

44,5

Långfristig
ga skulder/in
nvånare tkr

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

Eget kapitaal/invånare

tkr

34,2

31,4
4

29,8

27,3

28,9

Rörelsekap
pital/Invånarre

tkr

-0,1
-

-0,8
8

-3,4

-7,0

-4,6

Soliditet

%

64

64
4

64

63

65

16,7
247,9
37

16,0
0
221,5
5
33
3

8,2
207,1
32

-13,9
181,9
29

-0,5
195,7
31

Sammanstäälld redovisniing
Årets resultaat
Eget kapitall
Soliditet

mkr
mkr
%
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Verksam
V
mhetsbe
erättelse
er
Kommu
unstyrels
sen
Koncernsam
mordning
Under 2015 hhar arbetet med samordning fortsatt, bl a
genom regelbbundna koncerrnledningsträfffar. I
Kommunfullm
mäktiges överggripande mål för
f kommunenns
verksamheterr framhävs sam
mverkan och koncerntänk. D
De
mål som kom
mmunstyrelsen har satt för sin
n verksamhet
kräver aktivt samarbete öveer nämnds- förrvaltnings- ochh
bolagsgränserr.

Budgetutfall
enheter

Budget
2015

Reedovissat
20115

Kommunstyreelse o Kf

15 165

14
1 463

702

Teknik och in
nfrastruktur

26 546

24
2 585

1 961

-12 683
4 374

-113 290
2 898

607
1 476

Fritid och kulttur

14 661

14
1 501

160

Stödfunktioneer

20 476

18
1 447

2 029

Affärsverksam
mhet

-2 364

-3
- 169

805

SUMMA

66 175

58
5 435

7 740

Fastigheter occh lokaler
Näringsliv o
Arbetsmarknaad

Samiskt förvvaltningsområåde
I januari 20100 införs en ny lag om nationeella minoriteteer
och minoritettsspråk. Därigeenom blev Arvvidsjaurs komm
mun
ett samiskt föörvaltningsomrråde med ett ökat
ö ansvar förr att
bevara och sttärka samiskan
n inom kommu
unen. Det inneebär
bland annat aatt medborgarn
na har rätt att använda
a
samisska i
kontakter meed myndigheterr. Enskilda skaa även ges
möjlighet till förskoleverksaamhet och äldrreomsorg på
samiska, om kkommunen haar tillgång till språkkunnig
personal.

Avvik
kelse
mot
budg
get

Intresseföretag och g
gemensam
mma
nämnder

Översiktsplaaner
Den juridiskaa utvecklingen har gått mot att
a ge allt störrre
tyngd åt kom
mmunens viljein
nriktning i öveersiktsplanen vvid
tvister mellann olika intresseen om mark- och vattenanvändning.
Översiktsplannen kommer därför
d
att ha en
n än viktigare rroll i
den framtida samhällsplaneeringen.

Gemensam nämnd
n
för lönnesystem
Arvidsjaurs ko
ommun har bbildat en gemeensam nämndd
med Skellefteeå kommun fför drift att hantera kom-munens gemensamma lönessystem.
Kollektivtrafiikmyndigheteen i Norrbottten (RKM)
Kollektivtrafik
kmyndigheten i Norrbotten ska verka
med den grun
ndläggande ambbitionen att so
om myndighet
samordna, efffektivisera och utveckla kolleektivtrafiken i
länet. Myndigh
heten ska vidaare medverka i lokala,
regionala och nationella nätvverk som skap
par
förutsättningaar för en fortsaatt utveckling och
o rationell
hantering av kollektivtrafik.
k

Energisparp
projekt EMU/
/EMU
EPC (Energy P
Performance Conntracting) är en metod som kaan
användas för att få till ståndd energieffektiviseringsåtgärdder i
h därigenom biidra
offentliga lokkaler och indusstrilokaler, och
till minskad eenergianvändniing och miljöp
påverkan.
Kommunen hhar fått bidragg för att arbeta med energieffektiviseringg av sina offen
ntliga lokaler. Som
S motprestaation
ska kommuneen varje år visaa en nulägesan
nalys, handlinggsplan och åtgäärder som ger väsentliga
v
enerrgibesparingar..
Inventeringenn av lokalerna är klar och det finns en listaa på
åtgärder på tootalt 13 Milj krr.

Kommunalfö
örbund
Kommunen är
ä medlem i kom
ommunalförbundeet Partnerskap
Inland - Akadeemi Norr. Komm
munerna Arjep
plog,
Arvidsjaur, Do
orotea, Kramffors, Lycksele, Malå, Sollefmsund, Vilhellmina, och
teå, Sorsele, Sttoruman, Ström
Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte
att initiera, sam
mordna och geenomföra högre utbildning
som skall tillfrredsställa behoov av både gru
undläggande
service och innovativ tillväxxt. Varje deltaggande
e lärcentrum
m kopplat till Akademi Norr.
kommun har ett

Näringslliv
Nyföretagsrådgivvning
Nyföretagandet har ökat meed 8,5 % sedan
n 2014.
Jämfört
J
med rikets
r
6,6%. 333 ärenden har hanterats.
h
Etableringar

Ekonomi
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Ett tiotal ansöökningar har gällt
g företagsuttveckling.
Regional samveerkan
Projekt för lookal tillväxt bedrivs tillsamm
mans med 7 aandra
kommuner. (N
NBA)
Besöksnäring
Projekt för de flesta av Norrbottens kommuner samt
Skellefteå förr incomingverkksamhet är starrtat. (DCB)
Intressanta utveecklingsprojekt
Laver/Eva G
Gruvfyndigheter under utred
dning.
Tågtest
Ett pågåendee projekt som
m kan innebäraa stora möjlighheter
särskilt för G
Glommersträsk..
Bärkraft/Livsm
medel
Utveckling skker inom ett an
ntal företag ino
om livsmedel.

dramatiskt. En
nsamkommandde barn var i maj
m 29 till
antalet och i slutet på decem
mber 83. Detta har inneburit
ningar varför pplanering av up
ppstart av fler
dubbelbeläggn
boenden har skett.
s
För ensamkom
mmande ungdoomar 18-21 årr finns
lägenheter meed träningsboen
ende ute på sam
mhället.
Enligt avtal med
m Migrationssverket håller kommunen
110 boendeplaatser att jämfööra med 38 st 2014.
2
Instegsjobb
Arbetsmarknaadsåtgärd i sam
marbete med
Arbetsförmed
dlingen. Flyktinngar inskrivna vid SFI:ns
slutfas erbjudss anställning innom kommuneen, totalt 4
årsarbeten.
s
och yrkkesvägledande bl.a. med
Detta verkar studieinriktning mott kommunens omsorgssida med
m
framtida pensiionsavgångar ssom en av
målindikatorerna.

Lärcentrum
Lärcentrum äär den fysiska manifestatione
m
en av kommunnens
medlemskap i kommunalfö
örbundet Akad
demi Norr, som
m
har som mål att tillgängliggöra högre utbiildning i Norrllands
inland.
A
är främst
f
riktad tiill
Lärcentrums verksamhet i Arvidsjaur
vuxna studeraande, exklusivee de som läserr på gymnasiennivå,
och till näringgslivet i komm
munen. Fr o m 2016 flyttas
sammanläggss tjänsten på Läärcentrum (60 %) med HR
strateg.

Feriearbetande ungdom
Administration, utbildning ooch fördelningg av
o föreningarrs sommarjobb
b till
kommunens och
ungdomar.
Ungdomar/IIn
Ungdomar fråån Europa erbjjuds möjlighett att förlägga
sin praktik i Arvidsjaur.
A

Turistbyrån
ör gästnätter i hotell,
h
stugbyarr
Övernattninggsstatistiken fö
och vandrarhhem i Arvidsjauur. 2015 visas en
e mindre
nedgång (20114 nära 67 000 gästnätter). I statistiken är iinte
ds av
inräknat det aantal gästnätterr som föranled
Vinterenhetenns utbildningaar och konferen
nser som är caa
10 000 årligenn. Antalet besö
ökare på turistb
byrån har varitt
drygt 5 000, ddet vill säga i samma nivå som
m 2014.

Framtiden
Nytt boende för
f ensamkom
mmande flyktin
ngbarn startas.
Ungdomssatsn
ning i samverkkan med
Arbetsförmed
dlingen inleds 22016.

Fritid och
o kultu
ur

Framtid
De två stora pprojekten Norrth Business Arena
A
NBA sam
mt
Destination C
Capacity Buildiing DCB beräkknas få fullt
genomslag unnder 2016, då 2015
2
var ett up
ppstartsår.

Verksamhet
mheten inom
Bibliotekslagen anger grundden för verksam
det allmänna biblioteksväsen
b
ndet. Enligt laggen ska varje
kommun ha fo
olkbibliotek.
s
vara tillgäängliga för alla och
Biblioteken skall
anpassade till användarnas bbehov, särskilt främja
ratur och ägna särskild
läsning och tilllgång till littera
uppmärksamh
het åt barn ochh ungdomar fö
ör att främja
deras språkutv
veckling och sttimulera till lässning.
Bibliotekens prioriterade
p
gruupper är perso
oner med
funktionsnedssättning, persooner med annat modersmål
än svenska, naationella minorriteter. Arvidsjjaur ligger bra
till i sitt arbetee för barn och unga. För övrriga grupper
kan ytterligaree utveckling skke. Samarbetet i länet är en
bra resurs och
h projekt initierras mot målgru
upperna.
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
ökade under våren.
v
From soommaren kund
de ej besök
mätas pga tekn
niska problem
m. Bibliotekens utökning av
e-tjänster gör att besökandet
et minskar för omlån
o
och
reservationer. Arbetet med R
RFID-märknin
ng har
genomförts un
nder sommareen och from mitten
m
av

marknad
Arbetsm
Ideum
Centrum för enheten med administration
a
n,
praktiksamorrdning, snickerri, samhällsnäraa tjänster samtt
utbildning.
Flyktingmotttagning
Avtal finns m
med Migrationssverket om mo
ottagande av 100
personer per år. Totalt fann
ns 79 personerr (64 personer
under 2014) iinskrivna undeer verksamheteen.
Utbildningssaatsningen i sam
marbete med
Arbetsförmeddlingen och Migrationsverke
M
et som startadees
2014 för att ti
tillgodose det lokala kompeteensbehovet
genomförs soom planerat. .
Ensamkomm
mande flyktin
ngbarn
Avser kommuunens mottagaande av mindeeråriga flyktinggbarn. Verksam
mheten är förddelad på 2 olika HVB-hem. F
Från
och med junii ökade inström
mningen av flyyktingar till Sveerige
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september är självutlån-/åteerlämning tillggängligt.

meröppet sam
mt är en stor arrbetsmiljövinstt för
personalen sam
mtidigt som m
man gör en effeektivitetsvinst.
För den enskilda låntagaren ger det ökad integritet
i
(man behöverr inte visa vad m
man lånar) och
h ökad
tillgång till perrsonal för merr kvalificerade frågor och
stöd. Möjligheeten att arbeta mer utåtriktatt ökar också i
och med att bemanningen innte blir lika kräävande.
Arvidsjaurs Fo
otoarkiv har läänge varit ur fu
unktion, ett
gammalt systeem som inte stä
tämmer överen
ns med de nya
system komm
munen har för w
webben. Samvverkan har
sökts hos tre grannkommun
g
ner och alla har gått med i
projektet. Finaansieringen beestår till störstaa delen av
medel som beeviljats externt och den mind
dre summa
som saknades har kommunnerna gått in med,
m bl a från
m alla kommun
ner har
samisk förvalttning, eftersom
mycket samisk
ka bilder som sskall in.
En nationell strategi skall tass fram för kultturskolorna i
landet. Kulturr- och fritidschhefen deltog i ett
e rådslag på
nationell nivå inför detta arbbete. Strategin skall vara klarr
i september 20
016.
Kulturskolan i Arvidsjaur haar bildat ett naationellt
nätverk för un
ngas delaktigheet tillsammans med Sveriges
Kulturskoleråd.

huset tillhandaahåller lokaler för arrangemaang
Medborgarh
och aktiviteteer som förenin
ngar, privatperssoner, företag och
kommunen själv ansvarar för.
f Lokalerna har använts viid
846 tillfällen. Av detta är en
ndast 15% för eget bruk, allt så
biografverksaamheten. Skyttteföreningarnaas nyttjande avv
skyttehallarnaa är inte medrääknat eftersom
m vi inte har deessa
uppgifter.
h antalet
Biografverksaamhet bedrivs i egen regi och
biovisningar äär i snitt två peer vecka. Besö
ökandet har ökkat
med i snitt 200 personer, meest på ”vanliga” kvällsbion, +
+57
pers, dagbionn + 20 medan besöken på matinéer
m
har
minskat med 23. Verksamh
heten är helt beeroende av
filmutbudet ssom under sluttet av året var särskilt bra förr
vuxna.
Allmänkultu
urell verksamh
mhet tillhandhållls i första hannd
genom föreniingars verksam
mhet men för barn
b och
ungdomar finnns ett utbud som
s
till störstaa delen erbjudss
genom kulturr och fritids fö
örsorg. Kultur i vården erbjudeer
fortsatt bra och utökat utbuud för de som finns inom
h utanför boen
nden. Det är een
äldreomsorgeen, både på och
mycket uppskkattad verksam
mhet som har stor
s betydelse fför
det sociala innnehållet för vaarje enskild delltagare.
Även detta årr finns projektm
medel för att kunna
k
stötta
speciella arranngemang och aktiviteter
a
vilkket gör att det
allmänkultureella utbudet haar blivit mer vaarierat och störrre
arrangemang har varit möjlliga att genomfföra.
Kulturskolan
ns samgående till en kreativ aktivitets- ochh
mötesplats haar stor betydelse för utbudett för barn och
unga. Arbetett med att få en
n helt ny verksaamhet att funggera
kommer att ta tid och det är
ä två olika kulturer samt
mheter som skaall hitta arbetsssätt
personal frånn olika verksam
som fungerarr. Förhoppninggen om en förbättrad integraation
och möjlighett att ge barn och unga ett bra stöd tack varre de
olika kompetenser som finn
ns i verksamheeten har komm
mit
en bit på vägeen. Dock är dee personella resurserna för
knappa på möötesplatsen occh borde utökaas men då krävvs ett
resurstillskottt.
Kulturskolans verksamheteer har delvis fö
örändrats i de nnya
onell kulturskolleverksamhet m
med
lokalerna. Förrutom traditio
musik, dans, film/foto, bildd och drama errbjuds ”prova på”
ov.
kurser på kväällstid och på lo
Elevantalet i dden traditionella verksamhetten var under ååret
175 och inom
m övrig verksam
mhet ca 220 deeltagare. De nyya
verksamheterrna med en dan
nspedagog på 50% samt en
försiktig startt med drama har
h ytterligare breddat
b
verksamhetenn.
Musiklärartjännster säljs forttsatt till Arjeplo
og vilket gjort att
utbudet i Arvvidsjaur kunnatt breddas.

Ekonomi
der på personaal beror på att kulturskolans
Högre kostnad
lärare har undervisat i Arjepplog och fått uttökad
tjänstgöring mot
m ersättning. En anställningg för projekt
med särskilt an
nställningsstödd samt extra personal för
mötesplatsen Humlan där bbemanningen är
ä för knappt
tilltagen.
Personal
ningen finns 211 personer ansställda, 11
Inom förvaltn
deltidsanställd
da med varierannde tjänstgörin
ngsgrad från
timanställda tiill 0,5 – 0,90 % tjänst samt 10 heltidsanställlda.
Antalet tjänsteer omräknat tilll heltid ligger på 17,27.
Sjukfrånvaron
n har varit 2,5 % under året.
Framtiden
Arbetet med det
d fritidspolitiiska handlingsprogrammet har
h
återupptagits och
o ett förslagg har skickats på
p remiss.
Förvaltningen
n arbetar mycke
ket med integraation på olika sätt
s
men det finns mycket mer ssom skulle kun
nna göras med ett
tillskott av resurser.
SCB:s senaste medborgarunndersökning visar att kultur- och
ut viktigaste fakktorn när man
fritidsutbudet är den absolut
ma var man skaall bo, index liggger på 1,9.
skall bestämm
Kommunikatiioner kommerr på andra platss och har indexx
0,9, utbildningg 0,2 och komm
mersiell servicce har index 0

tödet till idrotttsföreningar, fö
öreningar medd
Föreningsstö

Kommun
nalteknik
k, anläggningar
och fastigheter

övrig barn- och ungdomsveerksamhet, sko
oterföreningar,,
mhusbassängerr samt föreninggar
föreningar soom driver utom
med kulturarvvsinriktning haar fördelats. To
otalt 23 föreniingar
har delat på 4412 tkr. Fria lo
okaler är ett vikktigt stöd för
föreningslivett och har kunn
na behållas äveen detta år.

Verksamhet
u
året färddigställt Översikts- och
Tekniska har under
Tillväxtplanen
n. Den blev upppmärksammad
d av Boverket
som ett av fem
m goda exemppel i landet på
översiktsarbette.

Händelser aav betydelse
RFID-märknningen av biblio
otekets medierr har slutförts
under sommaaren och självuutlån/-återlämning införs froom
mitten av sepptember. Dettaa kan komma att
a innebära

Fastighetsavdeelningen svaraar för att förvallta
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kommunens egna fastigheteer, byggnader och tillhörandde
tomtmark. Faastighetsbestån
ndet omfattar skolor,
s
förskolor, frittidslokaler, förrvaltningsbyggnader samt
några lokaler för extern uth
hyrning t.ex. po
olishus och
veterinärstatioon.

Avfallsenheten
Avfallsenheten
n består av fyrra olika verksam
mheter. Två
är lagstadgadee – hushållsavffall och slamtömning. Två ärr
affärsdrivandee då kunderna är kommunexxterna företag.
fallshantering bygger
b
på
Principen för en hållbar avfa
EU:s avfallshierarki, som är en vägledningg för hur
avfall bör behandlas i EU. A
Avfallshierarkin
n eller
avfallstrappan
ns steg är:
1. Förh
hindrande att aavfall uppkomm
mer,
2. Återanvändning,
vinning,
3. Återv
4. Enerrgiutvinning
5. Deponering.

Framtiden
Samhällsbygggnadsprojekt avv olika typer och
o storlekar
tenderar att ööka och ställer allt större kravv på service occh
handläggningg. Vi samverkarr också alltmerr med
näringslivsfunnktionerna i ollika konstellatiioner.
Arbete med aatt moderisera detaljplanebesståndet i
Arvidsjaurs saamhälle som är
ä mycket ålderrstiget. Ny
programvara ska användas i detta arbete.
öras.
Komponentaavskrivning skaa fortsätta infö

Avfallsarbetett i Arvidsjaur bbedrivs på avfaallstrappans
1:a till 5:e stegg.

Stödenh
heter
Alla stödenheeter för nämndderna är samlade under
kommunstyreelsen. Här ingåår nämndskanssli, växel,
övergripande personalfrågo
or, löneadminisstration IT-stööd,
ekonomi ochh upphandling.
Växeln är ett samarbete meed kommunerna i 4kom
Arjeplog, Malåå och Sorsele).
(Arvidsjaur, A
Lönesystemett ingår i den gemensamma
g
lönenämnden
l

Statistik
S
avfal
allsmängder m
mängder i ton
n
2015
2

20114

1 433

1 4445

567
120
47
2 000
366
493
249
225
100
12,1
11,5

4666
1440
2
22
1 9111
3660
4997
1889
1889
9
97
6,5
1
17

Hushållsavfalll eller likvärdiggt
Övrigt brännb
bart
Deponi
Osorterat
Lev till Värmeeverk
Försäljning av
v metallskrot
Träavfall behaandlat
Träavfall rent
Ris
Löv/gräs
Spillolja
Övrigt Farligt avfall
mikalier)
(färg, småkem
Besök ÅVC

Affärsdriv
vande verrksamhete
er
I kommunstyyrelsens affärsddrivande verkssamheter ingårr
heten och kom
Vatten- och aavlopp (VA) Avfallsverksam
A
mmunens Stadssnät sedan tidiigare. Fr o m 2013
2
ingår ockkså
Camp Gielas också här.

VA-enhetten

40 4667 st 37 794 st

I kommunen finns tre Återvvinningscentraaler, på
Glommersträskk och i
centralorten i Arvidsjaur, i G
mmersträsk occh Moskosel
Moskosel. Förr driften i Glom
anlitas entreprrenörer.
Slamtömning har utförts i eggen regi underr 2015.

Årets händellser
Vakanser undder året har meedfört att det som
s
planerats att
utföras har innte hunnits meed. Detta är orssaken till årets
resultat.

En miljöalman
nacka med avffallsinformatio
on har skickats
ut till samtligaa hushåll.

Framtid
ningsnät och vå
våra
Vi måste öka förnyelsetakteen på vårt ledn
anläggningar. Det planeradde underhållet och
reinvesteringaar tenderar att öka i ledningaar och
anläggningar. För att insatserna ska göras där de gör stöörst
nytta kontrollleras ledningssstatusen.
Tillsyn av 11 små avloppsan
nläggningar haar fått underkäänt.
Åtgärdsbehovven utreds undder 2015 och åtgärdas
å
2016.
Extremväder med åska och
h kraftig nederb
börd är något som
med i fortsättniingen sett till hur
h utvecklingeen
vi får räkna m
varit på senarre år. Nederbö
ördsdata från SMHI ger dockk
ännu inte undderlag för att påvisa
p
skillnadeer över tid.
Arbete med aatt ta fram nya vattenskyddso
områden för vvåra
vattenanläggnningar påbörjades under 2012 och komme r att
fortsätta löpaande under någgra års tid.

Arvidsjau
urs Stadsn
nät
Verksamhet
Arvidsjaur Staadsnät ansvararr som nätägaree av det fibern
nät
som finns utbyggt i kommun
unen.
Stadsnätet är ett
e öppet nät, ddvs. kunderna ska fritt
kunna välja tjäänsteleverantör
ör.
Man kan dela upp funktioneerna i ett stadsnät i tre nivåerr:
1.
2.
3.

Det fysiska nätet
Driftt och underhålll av nätet, d.v.s. hantering avv
elekttronik, övervakkning etc.
Tjänster, d.v.s. åtkoomst till Intern
net, e-post,
telefo
oni, TV m.fl.

Principiellt kan nivå 1 och 2 vara en och samma
s
organisation, men nivå 3 måste aalltid vara orgaanisatoriskt
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åtskild från de andra nivåerrna för att kallaas ett öppet näät.
I dag finns deet 100-talet tjän
nster av ca 15 leverantörer
riktade mot fö
företag, privatp
personer, senio
orer samt
fastighetsnäraa tjänster med möjlighet till korta
k
avtalstideer
och valfrihet för slutkunden
n..
Under året haar utbyten skettt av trasiga åskskydd samt hhaft
reparationer ttill följd av fyra fiberbrott. Vi
V har tillsamm
mans
med Vattenfaall samlagt fibeer
Framtid
o
servititut
Behov finns aatt inventera leedningsrätter och/eller
där fiber och ev nodrum.
Vattenfall gennomför marklääggning av sittt stolpbaseradee
elnät där vi i m
möjligaste mån
n samlägger fib
ber. Detta har
inneburit ochh kommer fram
mgent att inneb
bära ökade
kostnader. M
Med det antal kuunder som finn
ns idag är det
mycket svårt att prestera po
ositiva resultat.
m
Ett utredninggsarbete pågår f n för att så många
Norrbottenskkommuner som
m möjligt skalll hitta en
gemensam haantering av stadsnäten och
kommunikatiionsoperatörsffrågan.

Camp Gie
elas
Verksamheten omfattar
 Stuggby och campiingplats
 Sporthall
 Skiddspår
 Prässtberget
 Vitttjåkk
Camp Gielas har ökat intäkkterna jämfört med föregåennde
år beroende ppå högre belägggning i campin
ngen. Under 22015
har Vittjåkk vvarit öppet.

Framtid

Renovering aav campingstuggorna är en ko
ommande
nödvändig åtggärd. Takarbettena fortsätter under 2016.
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Ressultaträknin
ngar
för
affäärsverksam
mheter

VA
A-enheten

Stadsnäät

Avfallsenheten Camp Gieelas

20015

2014

2015

2014

20115

2014

2015

2014

13 594
5
207
2

12 685
208

255
1 478

255
1 059

9 30
07
17
78

9 318
249

296
0

217
0

13

13

0

0

0

0

601

256

111
1
13 925
9

116
13 023

0
1 733

0
1 314

29
97
9 78
82

542
10 109

8 355
9 252

7 717
8 190

-16607

-1 847

0

0

-54
41

-574

-771

-586

-5 152
1
-3 672
6
-1 650
6
-3364

-5 654
-3 349
-2 077
-228

-1 785
-376
-459
-550

-1 131
-309
-521
-2

-6 00
01
-2 53
34
-55
57
-8
85

-6 222
-2 524
-375
-67

-3 843
-4 146
-1 087
-204

-22 880
-44 038
-11 026
-51

-12 445
4
1 480
4

-13 156
- 134

-3 170
-1 437

-1
- 963
-649

-9 7118
64
6

-9 762
347

-10 051
-799

-88 582
-392

0
-4414

0
-525

0
-42

0
-70

0
-14
42

0
-108

0
-236

0
-369

ÅRETS R
RESULTAT
T

1 066
0

-660

-1 479

-719

-7
79

239

-1 035

-761

Resultat exkklusive
kapitalkostnaader

3 130
1

1 942

- 978

-128

62
21

722

288

634

tkr

Rörelsens in
ntäkter mm
Förbbrukningsavgiffter
Ansllutningsavgifteer
Periodisering av avvgifter
och bidrag
Sidooordnade intäkkter
Summa intääkter
Rörelsens k
kostnader
Varoor och
förbbrukningsinven
ntarier
Tjännsteköp
Perssonalkostnaderr
Av-- och nedskrivvningar
Övrriga rörelsekosttnader
Sidooordnade kostn
nader
Summa kosstnader
Rörelseresu
ultat
Finansiella intäkter o
kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

29

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål
Kommu
unstyrels
sen
Ks verkssamhetsmål:
Övergrip
pande mål:

Nyckeeltal:
Tillsammans med
operatörer bygga
b
ut
bredbandstääckning
en utan att behöva
b
finansiera med
m
skattemedell.
nen ska
Kommun
arbeta förr en god
infrastrukktur för ökad
attraktivittet

En p
positiv
befolkningsu
utveckling occh
tilllväxt

ngsiktigt
Skapa lån
hållbara relationer
r
med nya och
befintligaa företag

Arvidsjau
urs kommun
ska uppfaattas som en
långsiktiggt bra och
utvecklan
nde
arbetsgivare.

Mål 2012:
oncerne
Kommunko
n ska verka för fler
billiga flygreesor för
att motverkaa
konkurreran
nde
flygplatser vilken
v
används av många
som ska till/
/från
Arvidsjaur.
Skapa
näringslivsp
projekt
helst med an
ndra
kommuner

Förbättrat
näringslivskklimat

Genomföra 2015
års löneöverrsyn i
enlighet med
d de
centrala avtaaleens
intentioner, d v s
ny lön utbettalas
150427.

Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Måluppfyllellse:

Kommentar:
K
Utredningg gjord om
bredband
d och intresset för
det. EU ansökan
a
inlämn
nad

ngemensamt
Kommun
arbete i syyfte att få egen
n
flygtrafikllösning.

Skapat 2 projekt;
p
NBA och
DCB

Klättrat några
n
punkter på
p
Svenskt Näringslivs
N
ranking 2015

Ny lön uttbetald 1504277.

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Övergrip
pande mål:

Ks
verksam
mhetsmål:
Arvidsjau
ur ska vara
Lappland
ds mest
attraktivaa kommun
att bo i.

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

En p
positiv
befolkningsu
utveckling occh
tillväxxt (forts.)

h
Barns och
ungdomaars vilja och
önskemåll ska särskilt
beaktas.

Nyckelltal:
Mål 2015:
Arvidsjaur skka ha
bästa rankingg i
Lappland en
nligt
Fokus mätniing
2015.
100% av de som är
dre och
18 år eller äld
som flyttade in för
två år sedan skall
vara i arbete eller
utbildning.

Måluppfyllelse
M
e:

Ko
ommentar:
Mätningen
n bygger på 444
variabler uppdelade
u
på fem
f
områden. Arvidsjaur är på
p
plats 4 av 12 kommunerr i
Lappland för 2014.
Egen undersökning.

Ledningsmö
öte med
kommunledn
ning,
skolchef och
h
rektorer.
Demokratidaag
genomförd

Ska ske årrligen under deelår
1.

Politiker och
h
tjänstemän i dialog
med unga i
Arvidsjaur.
Information till alla
elever om
kommunenss
ungdomspollitiska
mål.
Utbildning för
f
elevråden.

Genom arrrangerade träfffar
enligt verkksamhetsmål
framtagnaa av kommunens
ledningsgrrupp.

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

Kontinuerrliga möten un
nder
året, 3 tom
m 30/4

ppfyllelse:
Lägesangiveelse för målup
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Genomförs under delår 1.

Under dem
mokratidagenss em

Ingen träfff genomförd

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Övergripan
nde
mål:

Ks veerksamhetsm
mål:
All veerksamhet i
komm
munen ska
präglaas av
professionalism, gläädje
och reespekt.

Ökad
samverkaan,
koncerntänk
k och
effektivittet

Kontiinuerligt
förbättringsarbete av
a
arbetsssätt, metoder
och
mationsteknik
inform

N
Nyckeltal:

Målup
ppfyllelse:

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

Kom
mmentar:
Mäts en gång per år i
samband meed årsbokslut.

Införande avv Budget o
Prognos
Införande avv digitaliserad
chefshandbo
ok
Införande avv rehab verktyyg

Minst ettt
påbörjatt/genomfört
samverkkansprojekt
ma upphandlin
ngar
Gemensamm
med andra kommuner
k
påbörjade occh genomfördda.
Växelsamverrkan med mer
formaliserad
d ledning,
koordination
n och styrning.
2 nya näringgslivsprojekt

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

Rapportör saknas - Ingen
uppgift

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

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

Införande avv Intranät
hanteras i saamband med
pågående om
marbetning av
kommunenss hemsida

Gemeensamma
projekkt/samarbeten
n,
PPP-llösningar

Integrerrade översikts-och tillvväxtplan.

Översikts- och
o tillväxtplan
n
framtagen. Blev
B en av fem
m
exempel som
m Boverket lyffte
fram som go
ott
översiktsarbete.

Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Árviesjávrieen kommuvdn
na

Övergripan
nde
mål:

Ks veerksamhetsm
mål:

N
Nyckeltal:

Målu
uppfyllelse:

Kom
mmentar:

Kompettenskartläggnin
ng

Arbetet påbö
örjat

Återkom
mmande
grunduttbildning för nya
n
chefer

Mäts i samband med
årsbokslut

Återkom
mmande
tematräfffar för cheferr
inrättadde.

Mäts i samband med
årsbokslut

Medarbbetarenkät har
genomfförts

Sker hösten
n 2016

Plan förr tematräff förr
chefer fföljs

Mäts i samb
band m
årsbokslut

Arbetstaagarna ökar sin
na
anspråkk på
friskvårddsbidraget

Mäts i samb
band m
årsbokslut

Andelenn förebyggande
ärendenn överstiger
andelenn
ivningsärenden
n
sjukskriv

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

Övergriipande
systemaatiska
arbetsm
miljöarbetet SA
AM

Behandlar
öfrågor.
arbetsmiljö
Mäts i samb
band m
årsbokslut
Mäts en gån
ng per år

Livslåångt lärande

Miljöhänssyn

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

Miljöb
beaktande vid
investteringar

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

EUs miljömål
m
och
Agendda 21 ska liggaa
till gruund för
komm
munens
miljöaarbete.

Arbete påggår
Arbetet påggår.

Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Barn-o
och
utbildn
ningsförrvaltnin
ngen

Ekonomi
(T
Tkr)
Peersonal
Verksamhet
In
nterna
hyyreskostnader
Su
umma kostn.
In
ntäkter
Nettokostnad
N

Verksamhe
et
Ansvarsområådet innefattar verksamhetern
na förskola,
grundskola, ggrundsärskola, fritidshem, gyymnasium,
gymnasiesärskkola, svenska för
f invandraree och
vuxenutbildnning. Den siste december varr det 1561 barnn
och elever i vvåra verksamheeter, vilket är 81
8 fler än vid
delårsboksluttet i augusti.

655

646

659

654

6
634

6443

600
500
400
300
200
100
Lå
11/12

L
Lå
122/13

Lå
Lå
13/14 14/15

L
Lå
15//16

Antal barn i förskola och fritidshem (331 dec resp. åår)
600
500
400
300
200
100

4666

468

4452

466

488

504

191

192

176

194

198

196

2755

276

2276

272

290

308

20100

2011

20012

2013

2014

2015

Fritids

Gymnasium
Vuxenutbildnning
Summa

Lå
12/13
331
105
436

Lå
13/
/14
2344
97
3311

Lå
14/15
203
155
358

20 009
163 5225
-28 9773
134 5551

16 989
153 5990
-25 2993
128 2997

Antal årsan
nställda
151231
141231
271
262

Totalt
T

Antal elever i frivillig utbiildning på Sa
andbackaskollan
Lå
11/12
364
85
449

20 0099
162 0007
-22 1994
139 8113

Fö
örvaltningen har
h ansökt om statliga bidragg till tio
kaarriärstjänster från
f och med hhöstterminen 2015 är dessa
tjäänster tillsatta med utvecklinngslärare med olika
o
uppdrag
in
nom skolutveck
kling kombiner
erat med underrvisning.
Den
D totala sjukffrånvaron är m
marginellt högrre i år jämfört
med
m 2014. Ökniingen av antaleet anställda jäm
mfört med
20014 beror på ökad lärartäthett inom förskolleklass och
låggstadium samtt fler nyinrättannde lärartjänstter inom
Sp
pråkintroduktion och SFI meed anledning av
a ökat
eleevantal och fleer undervisninggsgrupper.

0
Förskola

Redoviisat
1401-14412
109 5336
27 065

Personal
Reekryteringen av
v behörig perssonal kräver fo
ortsatt mycket
reesurser i förvalttningen. Att fåå behörig perso
onal blir allt
svvårare och med
dför oftast en hhögre kostnad
d än tidigare.

0
Lå
10/111

Redoviisat
1501-15512
116 2441
27 275

Bo
okslutet för heelåret 2015 innnebär en positivv avvikelse
mot
m budget med
d ca 5,3 Mkr. V
Verksamhetsko
ostnaderna
bllev lägre än budgeterat. Intäkkterna blev dryygt 6 Mkr
hö
ögre än budgett. De högre inttäkterna berorr bland annat
påå att vi har fåttt fler elever fråån andra komm
muner i
fö
örskolan och grrundskolan sam
mt att vi fått statsbidrag för
låggstadiesatsninggen och mindrre barngrupperr i förskolan.
In
ntäkterna från Migrationsverk
M
rket har också ökat under
hö
östen med anleedning av ökatt elevantal inom
m SFI och
Sp
pråkintroduktion.

Antal elever i grundskolaan inkl. försko
oleklass
700

Budgeet
1501-15512
113 8778
28 1200

Lå
15/16
255
159
414

Händelser av betydels
se
or och bärbaraa
Satsningen påå tidsenliga verrktyg (läsplatto
datorer till eleever) enligt IK
KT-planen fortsätter.
Skolinspektioonens avslutade och godkänd
de resultatet påå
den regelbunddna tillsynen som
s
påbörjades höstterminenn
2014 för alla vverksamheter inom nämndeens område.

34

Sjukfrånvaro i %
1501-1512 1401-1412
5,91%
5,75%

Frramtiden
I september
s
201
15 startade läraarutbildningar på distans
(lååg- och mellan
nstadielärare) ooch i januari 20016 startade
fö
örskollärarutbilldning på distaans via Luleå Tekniska
T
Universitet. Vi hoppas
h
detta kkommer att hjäälpa oss i
v behörig persoonal framöver.
reekryteringen av
Utmaningen förr skolan är att hha en likvärdigg utbildning
so
om gör att alla elever har mööjlighet att nå målen.
m
Det
ko
ompensatorisk
ka uppdraget soom skolan harr, innebär att
vi ska minimera skillnader i m
måluppfyllelsen mellan elever
med
m olika kön, funktionshinde
f
er och bakgrun
nd.
Fö
örvaltningens ledningsgrupp
l
p har påbörjat att
a ta fram en
uttvecklingsstrateegi i syfte att sskapa en röd trråd i arbetet
med
m att främja barns
b
och elevvers allsidiga peersonliga
uttveckling till ak
ktiva, kreativa, kompetenta och
o
an
nsvarskännand
de individer ochh medborgare.

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na
I denna strateegi ingår att fokusera kring en gemensam
målbild med eleven i centruum och att utvveckla skolans
pel tidsenliga verktyg,
v
arbetssätt gennom till exemp
organisation ooch pedagogikk.
Detta arbete kkommer att fö
öljas upp i det systematiska
kvalitetsarbettet som påbörjats.

I åk8
å har alla eleever utom två svarat att de känner
k
sig
tryygga i skolan. Bedömningen
B
n är att värdegrrundsarbete
occh Trygghetsrååd fungerar braa på Fridhemssskolan.
Däremot
D
visar resultatet
r
att skkolan står införr en stor
uttmaning och attt ett viktigt arrbete måste gen
nomföras för
att höja elevernaas nyfikenhet ooch lust att lära. Resultatet
visar att nästan bara
b 1/3 av eleeverna tycker att
ust att lära mig
”sskolarbetet görr mig så nyfikeen att jag får lu
mer”.
m
Även i åk8 har Arvidsjaaur ett bättre saammanvägt
reesultat i jämförelse med jämfförbara kommu
uner, länet
occh riket.

Intern kontrroll
Styrdokument
Skollagen 7 kkap
2§-3§, 20§-233§

Skollagen 6 kkap
Åtgärder mott
kränkande
behandling

Skollagen 6 kkap
2§-4§ Trygg ooch
säker miljö

mråde
Riskom
Barn occh
elevers rätt till
utbildniing följs
inte

Barn occh
elevers
värdighet
kränks

Barn occh elever
skadas

Up
ppföljning
Avvstämning melllan
elevvdataregister
och
h
folkbokföringen är
nomförd enligtt
gen
plaan och samtligaa
folkbokförda
sko
olpliktiga eleveer
är inskrivna
i
i
gru
undskolan

Beehörighet gymnasiet

En
n utgångspunk
kt för att värdeera skolans mååluppfyllelse ärr
an
ndelen elever som är behörigga att söka till gymnasiet.
g
Under de senastte två åren harr andelen eleveer behöriga till
gyymnasiet legat på ca 75%. Deet är färre elevver jämfört
med
m tidigare år. Insatser för attt öka elevernaas behörighet
tilll gymnasiet är bland annat aatt elever som ej
e nått
ku
unskapskraven
n i åk 6 erbjudss individualiserrat upplägg
in
nför åk7 samt att
a elever som ej nått kunskaapskraven i åk
9 erbjuds ett 10::e år med ett inndividualiseratt upplägg.
Ävven studier på folkhögskola har förekomm
mit för att bli
beehörig till gymnasiet.

Nyy
inrapporteringsm
mall
förr samtliga
förrskole- och
sko
olenheter har
infförts till
sko
olstarten i höstt.
Allla inkomna
anm
mälningar till
Sko
olinspektionenn
und
der 2015 är
avsslutade

Kostnadseffekt
K
tivitet
När
N SKL:s Anallysgrupp gjordde sin genomlyysning av
ko
ommunens eko
onomi 2012 jäm
ämfördes bland
d annat
avvvikelsen mellaan kommunenns nettokostnad
d och den
strrukturårsjusterrade standardkkostnaden/inn
nevånare för
ollika verksamheeter. Förvaltninngen har fortsaatt att följa
hu
ur avvikelsen utvecklats
u
melllan åren för vååra
veerksamheter; Förskola
F
och skkolbarnomsorg (Bo),
Grundskola
G
inkll. förskoleklasss (Grsk) samt Gymnasium
(G
Gysk). År 2012
2 var den proceentuella avvikeelsen för dessaa
veerksamhetsområden totalt 488,5%, vilket motsvarade 19
Mkr
M högre kostn
nader än den bberäknade
staandardkostnad
den. Kostnadsbbesparande åtggärder har lett
tilll att den proceentuella avvikeelsen sjönk till totalt 7,3% år
20014, vilket mottsvarar 1,9 Mkkr högre nettokkostnad än
staandardkostnad
den.

35 incidenter harr
intrräffat inom
förrskolan under
20115. Vanligaste
tillb
budet är att baarn
sub
bblar/ramlar
elleer klättrar och
falller. Alla
inccidenter har fölljts
upp
p och åtgärderr
vid
dtagits för att
und
dvika
återkommande
tillb
bud.

Skillna
ad nettokostnnad/standarrdkostnad,
M
Mkr
2012

20013

2014
10,3

7,5
Målrapporttering
Trygghet occh studiero
Ett av verktyggen vi användeer för att följa upp elevernass
trygghet och studiero är SK
KL:s elevenkät ”Öppna
mjuka värden” med sju frågor kring hur
jämförelser m
eleverna i åk55 och åk8 uppllever sin situattion i skolan.
Alla tillfrågadde elever i åk5 har svarat att de
d känner sig
trygga i skolann och att de an
nser att lärarnaa tar hänsyn tilll
deras åsikter. Bedömningen
n är att värdegrrundsarbete occh
Trygghetsråd fungerar bra på
p mellanstadiierna i
m jämförbaraa kommuner,
kommunen. I jämförelse med
länet och rikeet har Arvidsjaaur ett bättre saammanvägt
resultat alla årr som resultat finns tillgängliiga.

5,6

4,6
2,9

2,4

Bo

Grsk

1,2

Gysk -00,6
-2,1

35
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Uppföljnin
ng verksam
mhetsmål

Barn –o
och utbild
dningsnä
ämnden
Måluppfylllelse och kvalitet
k
inkll nyckeltal
Övergripande mål

BOU:s
verk
ksamhetsmål

Nyckeltal

Alla i verksamheten
v
har rättt till en
omsorrg/arbetsmiljö
1. Medelväärdet är över 9 på frågan
som präglas
p
av
om personnalen tycker deeras arbete
glädje,, trygghet,
är viktigt ooch meningsfu
ullt
professsionalitet och
stimullans som bidraar
till en god hälsa.
uppen
2. Barn ochh ungdomsgru
genomför i samarbete med
m
elevråden een årlig demokkratidag.
En positiiv
befolkning
gsutveckling och
tillväxt

3. Andel (%
%) förskoleplaatser där
barnen delltar i planeringg av
förskolanss aktiviteter uppgår till
Alla barn och unga
%.
skall ges
g möjlighet att minst 65 %
vara med
m och
påverkka sin livsmiljö
ö.
4. Minst 800 % av elevern
na i åk 5
och 8 tyckker att lärarna tar
t hänsyn
till elevernnas åsikter.

s ha
1. 100% avv elever i åk3 ska
klarat alla nnationella delp
prov i
svenska .
Alla barn och eleverr
ska haa rätt att lyckas
utifrån
n sina
Ökad samverkan,
förutsättningar, så attt
k och
koncerntänk
n utvecklas till
de kan
effektiviteet
tryggaa och
ansvarrskännande
medbo
orgare.

2. 100% avv elever i åk6 ska
s ha
klarat alla nnationella delp
prov i
svenska .
3. 100 % aav eleverna i åkk9 har
uppnått goodkänd nivå påå
nationella pprovet i svenska.
4. Öka anddelen folkbokfförda
gymnasieellever som fullfföljer sin
utbildning inom 4 år från
n 72,8 %
(fullföljt siin gymnasieutb
bildning vt
2010) till 883 %

36

Måluppfyllelse
u

Kommeentar

Medelvärdet var
v 9,4 i
medarbetaren
nkäten
2012.

Genomförd 20150318
2
Alla barn på
syskonavdeln
ningarna
deltar i planerringen av
aktiviteter, villket
motsvarar 68,,5% av
barnen..
Enligt underssökning
genomförd vt
v 2015
tycker 97% avv eleverna
i åk5 och 82%
% av
eleverna i åk88 att
lärarna tar hän
nsyn till
deras åsikter.
63 % av eleveerna i åk 3
har klarat alla nationella
delprov
(Lå 14/15).
91% av eleverrna i åk 6
har klarat alla nationella
delprov
(Lå 14/15).
96,7% av elevverna
uppnådde min
nst
godkänt.
(Lå 14/15).
74,2% för 2014.
Nyckeltalet har slutat
att publicerats from
2015.
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Övergripand
de mål

Ökad
Ö
samverrkan,
och
koncerntänk
k
effektivitet,
e
fo
orts.

BOU:s
verk
ksamhetsmåll

Alla in
nom förskola
och skkola ska
samveerka med
vårdnaadshavare,
internaa och externa
verksaamheter.

Nyckeltal

Miljöhänsyn
n i all
verksamh
het

Kommentar

1.Gymnassieskolan har ett
fungerandde programråd inom
samtliga yrrkesutbildninggar

En till 2 träffaar per
termin där dee träffar
företrädare fö
ör
framtida arbeetsgivare.
Följs upp årliggen i
samband med
d
årsbokslut.

2. Antalet avvikelserapporter
U uppgår
inom Norrrbus från BOU
maximalt ttill 2 st per kallenderår.

Ingen avvikellserapport
har inkommitt under
perioden.

1.

Alla i verksamheten
n
har räätt till en
omsorrg/arbetsmiljö
ö
som präglas
p
av
glädjee, trygghet,
professsionalitet och
h
stimullans som bidraar
till god hälsa.

Måluppfyllelse
u

frånvaron inom
m
Sjukfr
förvalltningen uppgår till
maxim
malt 4 %.

2. 80 % avv medarbetarna inom
Barn-och
n uppger
utbildninggsförvaltningen
att de uppplever att den närmaste
n
chefen vissar uppskattnin
ng för
mina arbettsinsatser.

SSjukfrånvaron uppgår
ttill 5,91%
778,4 % av de svarande
s
hhåller med elleer håller
hhelt med om att
a
nnärmaste cheff visar
uuppskattning för
f den
ssvarandes
aarbetsinsatser.
FFrån
m
medarbetarenkkäten
22012.

3. Maximaalt 10 % av eleeverna
som svaraat på mobbninggsfrågan
vid hälsosaamtalen i åk4, åk7 samt
år 1 i gymnnasiet uppger att de
blivit retadde, utstötta elleer på
annat sätt illa behandlad
de av andra
elever i skkolan under de tre
senaste måånaderna.

R
Resultat 8,4 % (2014)
U
Uppgift saknas för
22015.
.

4. 80 % avv eleverna svarrar att de
trivs bra elller mycket bra i skolan
vid hälsosaamtalen i åk 4, åk 7
samt år 1 ggymnasiet.

991% av elevern
na svarar
aatt de trivs braa eller
m
mycket bra i skkolan
((2014). Uppgifft saknas
fför 2015.

Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Socialn
nämnde
en
Personal
Verksamhet
Internhyror

150 065
47 692
34

Förbr.
i%
102
153 464
124
59 327
34
100

Summa kostnnader

197 791

212 825

108

199 161

Intäkter

-33 662

-48 934

145

-43 106

Netto
Årets resultaat

1644 130

163 891
239

100

156 054

Årsbud
dget Utfall 2015
2

Utfall 2014
146 295
52 616
250

Verksamhetten
divid-och
Socialnämndeens verksamheet omfattar ind
familjeomsorrg, stöd till personer med fun
nktionshinder
samt äldreom
msorg.

fö
örändras. Boen
nde i annan kom
mmun har varrit fler än
un
nder tidigare årr.
ndivid och fam
miljeomsorgen hhar utökat sin
na insatser till
In
stö
öd för barn occh unga. Fler eensamkomman
nde barn och
un
nga, fler NORR
RBUS ärendenn och anmäln
ningar har
gjort att resurserrna inte räckt ttill. Under sen
nare delen av
kryterat en ny hhandläggare tiill
årret har IFO rek
veerksamheten fö
ör ensamkomm
mande. Rekryttering av
so
ocialsekreteraree med ansvar fför socialtjänsttens del i unga
tilll arbete samt ny
n familjestödjjare har påbörjats och
slu
utförs jan-febrr 2016. Kontorret har byggts om för att ge
pllats till alla med
darbetare inom
m IFO, med un
ndantag av
Päärlan som finn
ns kvar i sin lokkal.

Händelser aav betydelse
Under årets fförsta del hadee äldreomsorgeen brist på
platser, det leedde till kostnaader för utskrivvningsklara,
totalt 567 0899. En del av suumman är kosttnader som
uppstod undeer slutet av 20114 samt retroaaktiv höjning av
dygnspriset.
Äldreomsorggen har fått stattliga stimulanssmedel för ökaad
bemanning soom vi använt till
t att anställa mera
undersköterskkor som utgår från personalp
poolen resursteam , uutökning av sjuuksköterskebemanning ,
dagverksamhheten Utsikten för äldre samtt utökad
samordnarfunnktion i person
nalpoolen.
2014 års prestationsersättniing för Bättre liv
l för mest
sjuka äldre, 8999 800 , har an
nvänts till
kompetensutvveckling, anhö
örigstöd, e-hälssa, samt Seniorr
Alert. Kompeetensutvecklin
ngen har omfatttat alla
personalkateggorier inom älddreomsorgen, till vissa delar
har vi även bjjudit in person
nal från AFF, IFO
I
,
gymnasielever, personal fråån grannkomm
muner samt frånn
Arvidsjaurs hhälsocentral. Utbildningarna har bl a handlaat
om bemötandde av personerr med demenssjukdomar,
personer medd förvärvade hjärnskador,
h
utbildning i hur
man möter hoot och våld, PP
PP -personlig professionell
planering sam
mt förare och vårdhundar.
v

örsörjningsstödet ligger på hhögre nivå än förra
f
året ,
Fö
men
m del av kostnaden täcks avv intäkter i forrm av s k
Jö
önköpingsmom
ms ( vårdavgiftter) samt överfföring från
Arbetsmarknadssenheten när ddet gäller kostn
naden för
en
nsamkommand
de unga över 118 år. Ökningeen av
uttbetalningar haar belastat IFO
O:s personal så väntetiderna
haar ökat, liksom
m pressen på dee anställda.
Ekonomi
Bo
okslutet visar att
a nämnden i sin helhet klarrat sin budget,
+2239 tkr.. Både intäkter och uutgifter har ökaat, jämfört
med
m 2014 .Det är
ä stor skillnadd mellan progn
nosen i
no
ovember och utfallet.
u
Det beeror bl a på attt intäkter
ko
ommit sent, elller uppbokats till för låga belopp tidigare
un
nder året.
In
ndivid och fam
miljeomsorgenss resultat är ca -1,5 miljoner,
nåågot sämre än 2014. Avdelniingen för funkktionshindrade
reedovisar översk
kridande på caa 2,5 miljoner ,avsatta
,
medel
fö
ör vård i annan
n kommun harr inte räckt till och ett par
nyya personalgrupper har tillkoommit. Verksamheten
ko
ompenseras i viss
v mån i efterrhand , med up
pp till 2 års
fö
ördröjning av statsbidraget fför LSS utjämn
ning som
vaarierar beroend
de på hur stor verksamhet ko
ommunen har
in
nom LSS.

Införandet avv e-hälsa i Norrrbotten fortsäätter. Vi har byytt
ut ca 170 tryggghetslarm, tilll digitala larm. Vi har
samarbetat m
med Norrbotten
ns läns landstin
ng bl a inom
fortsättningenn av Bättre liv för mest sjukaa äldre samt
utveckling avv det gemensam
mma informatiionssystemet
Meddix.
Avdelningen för funktionsh
hindrade har haft
h stora
svängningar i verksamheten
n, relativt storaa
personalgruppper har berörtts inom områd
det personlig
assistans. Bruukare har tillko
ommit och bru
ukare som valtt
privat utförarre är anledningg till att verksam
mheten
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Inom äldreom
msorgen har personalkostna
p
aderna minskatt
trots att vi annställt fler perso
oner med hjälp
p av
statsbidraget för ökad bemaanning. Bättre
personalplaneering, fler yngrre anställda , läägre sjuktal är ddel
av förklaring.. Tillgången påå boendeplatseer har varit i stoort
sett i balans , det har stor betydelse för reesultatet.

En
n utredning fö
öreslår att nuvaarande
beetalningsansvarslagen ersättss av en ny lag om
o samverkan
n
vid utskrivning från sluten hällso-och sjukvåård. Syftet
med
m den nya laggen är att patieenter som inte längre har
beehov av slutenvård ska komm
ma hem snabb
bare, efter
maximalt
m
tre daggar istället för fem dagar.
Kommunerna
K
och
o landstingett i Norrbotten planerar för
deet praktiska gen
nomförandet.
Under 2016-201
18 får kommunnen ca 2 miljoner per år till
uttökad bemanniing inom äldreeomsorgen.
Fö
örslaget till nyaa bemanningsrregler i vård occh
om
msorgsboendee har inte gått iigenom och in
nget datum är
faastslaget.
Nya
N hygienföresskrifter infördees 1 januari 20016 , det ställs
stö
örre krav på arrbetskläder. Föör att leva upp
p till
fö
öreskrifterna måste
m
hemtjänsstens behov avv
om
mklädningsrum
m och tvättmööjligheter lösas..
Arbetsmiljöverk
ket har beslutatt om en ny förreskrift om
orrganisatorisk och
o social arbettsmiljö (AFS 2015:4)
2
som
trääder i kraft 2016-03-01. Föreeskriften reglerrar
ku
unskapskrav, mål,
m arbetsbelaastning, arbetsttid och
krränkande särbeehandling. Inteentionen med föreskriften
ärr att minska den arbetsrelaterrade ohälsan.
Frrån 1 januari 2016 infördes een ny placeringgsform för
baarn och unga mellan
m
16 och 20 år. Det huvvudsakliga
syyftet med stödb
boendet är att träna och förb
bereda den
un
nga personen för
f vuxenlivet och ett självsttändigt
bo
oende.
Ökad
Ö
tillströmn
ning av utrikesffödda, främst
en
nsamkommand
de barn och unnga, innebär attt Individ –
occh familjeomso
orgen på kort ssikt räknar meed ökande
ko
ostnader, och ett
e ökat tryck ppå handläggnin
ng av ärenden..
In
ntegrationen av
v nyanlända ärr en utmaning,
ettablerinsgfasen
n på två år är föör kort tid för att personer
skka komma i arb
bete.
Avvdelningen förr funktionshinndrade har storra svängningarr
i verksamheten.
v
Brukarna inom
m personlig asssistans kan
väälja mellan priv
vata utförare el
eller kommuneen som
uttförare och dett berör ofta stoora personalgrrupper.
Brrukarna har offta flera funktioonshinder och
h
veerksamheten måste
m
vara myccket flexibel.
Fö
örsäkringskassans stramare bbedömningar gör
g att
ko
ostander skjutss över till komm
mmunen iställett.
Under 2016 delttar vi med perssonal i projekktet KOFAko
ompetens för alla,
a som riktarr sig till deltagaare från
grruppen nyanlän
nda eller med ffunktionshind
der.
Tiillgång till utbildad personal är viktigt och vi behöver bli
bäättre på att ta tillvara
t
alla meddborgares resu
urser. Fortsatt
saamarbete med kommunens H
HR-avdelning,
Arbetsförmedlin
ngen, flyktingm
mottagningen,
Gymnsaisekolan
G
n, Akademi Noorr är nödvänd
digt för att
styyra utvecklingeen i rätt riktninng.

Investeringaar
Vi har installlerat spoldesin
nfektorer samt köpt in
medicinvagnaar. Projekten som avsåg läsplattor till
personliga asssistenter samt förbättrad servverkapacitet hhar
utgått. En dell av medlen haar flyttats till projektet
medicinvagnaar. Socialnämn
nden har begärrt att få föra övver
1543 tkr till innvesteringsbuddgeten för 2016 för att
genomföra innförande av ho
otellås och nyttt larm på
Ringelsta.
Personal
h
caa
Personalen beestår av ca 15 chefer, ca 10 handläggare,
300 underskööterskor, vårdb
biträden och personliga
assistenter, haandledare i boenden, 1 sjukggymnast, 3
arbetsterapeuuter, 13 sjukskö
öterskor, 1 vakktmästare, 2
personliga om
mbud. Personaal totalt 332,7 omräknat
o
till
heltider ( mootsvarande sifffra för 2014 var 319)
Personalökninngen beror tilll största delen på utökningarr
inom Avdelniingen för funkktionshindradee. Andelen männ
och utrikesföödda har ökat in
nom hela socialnämndens
verksamhet.
Sjukskrivninggstalet är någott lägre än 20144.
Enhet
Soc förv
AFF
Säbo
Hemtjänst
IFO
Pool
HSV
Soc ledning

2014
7,76
7,96
9,20
7,0
2,11
4,38
3,88
5,32

20015
7,331
7,334
9,114
7,88
4,119
1,557
2,990
2,117

Framtid
Befolkningspprognos 2014 visar
v
att 75-84 åringarna ökarr
med 74 persooner under tideen 2014-2034.
Längst samm
manhängande period
p
med ökn
ning förväntass
2016-2022 (m
med totalt 99 personer)
p
Antalet 85 år och äldre kan
n öka med 104 personer fram
m
till 2034. Länggsta sammanh
hängande öknin
ng under senarre
delen av periooden.
Det ökande aantalet äldre övver 85 år gör att kommunen
måste ha bereedskap för flerr vård och om
msorgsplatser
samt platser fför korttidsvårrd. En mätningg genomförd aav
SVT under höösten 2015 vissar att vi ligger på 63 plats i
Sverige när deet gäller möjligghet för person
ner över 65 år
att få plats i bboende. Det ärr rimligt utifrån
n befolkningenns
ålder, med fleer äldre över 85 år och stor glesbygd.
Under 2016 pplanerar vi utökning av kortttidsplatser
genom att flyytta in i OBS-avvdelningens lo
okaler. Fortsattt
utveckling avv förebyggandee arbete och heemsjukvård inggår
också i planerringen för äldrre.
Regeringens ooch riksdagenss olika åtgärder innebär bådee
kostnader ochh intäkter.
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Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål So
ocialnäm
mnden
Mål
Omsorg/arbbetsmiljö som präglas
av glädje, reespekt, professionalitet
och trygghet som bidrar tiill god
hälsa
Värdigt bem
mötande
Rätt till insyyn och ska kun
nna
påverka sitt ärende
Arbetet ska präglas av
professionallism, glädje occh
respekt
Insatserna ska vara
evidensbaseerade och byggga på god
praktik
Samverkan för medborgarrnas
bästa, den enskildes behovv ska stå
i centrum
Uppdateradd hemsida samtt
politiker ochh tjänstemäns
medverkan i öppna möten
n
Rätt till arbeetsmiljö som präglas
p
av glädje, reespekt professiionalitet
och trygghet
Rätt till omssorg och stöd som
präglas av gllädje, respekt,
professionallitet och tryggh
het

Nyyckeltal
uktal et har miinskat något. Förebyggande
F
arbetsmiljöarb
a
betet med
Sju
hjäälp av personaalkontoret och A-hälsan pågåår i stor omfatttning.
Fäärre insatser unnder 2015 visarr att insatsernaa gett bättre
arb
betsmiljö.
En
ngagerade meddarbetare, nöjd
da brukare.
99 % nöjda i hem
mtjänsten
90 % nöjda i boeenden
Nö
öjda brukare
92 % i hemtjänstten
71 % i boenden
93 % i hemtjänstt nöjda eller mycket
m
nöjda.
62 % i boenden är nöjda eller mycket nöjda
Staandardkostnadd ej beräknad för
f 2015.
93 % i hemtjänstt nöjda eller mycket
m
nöjda.
62 % i boenden är nöjda eller mycket nöjda
Meer än 80 % av vårdpersonal har undersköterskeutbildninng.
Haandläggare harr socionomutb
bildning eller motsvarande.
m
C
Chefer
har högskoleutbiildning . Vidarreutbildningar pågår.
Alla brukare ska ha möjlighet att
a medverka i utformningenn av
nomförandepllanen
gen
Sam
marbetet inom
m Norrbus och
h andra samverrkansorgan funngerar.
Sam
marbete med llandstinget ino
om Bättre liv för
f mest sjuka äldre har
pågått.
H ökat(=förrbättrats)
Informationsinddex ligger mellaan 46 och 87. Har
fråån tidigare år.
So
ocialnämnden hhar bjudit in alllmänheten till de olika
verksamheterna,, bl a Solbackeen
Alla chefer har ppersonalmöten
n, medarbetarsaamtal och löneesamtal
Mer än 80 % avv tillsvidareansttällda har rätt till
t heltid.
.M
Käänslan av tryggghet har minskkat något, bådee i hemtjänst ooch i
bo
oende.
Räättssäkerhet:
- Inga vitesföreläägganden från Inspektionen för vård och oomsorg
.Beeslut som överrklagats till Förvaltningsrätt eller högre insstans har
i sttor utsträckninng fastställts en
nligt Socialnäm
mndens beslut.. Ett par
beslut har ändratts av Förvaltniingsrätten och socialnämndeen har
vallt att inte gå viidare med de ärendena
ä
då dee inte bedömtss vara av
priincipiell natur..
-E
Efter inspektionnsbesök av IV
VO har kommu
unens åtgärderr
godkänts.

ppfyllelse:
Lägesangiveelse för målup
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Miljö- b
bygg oc
ch hälso
oskydds
snämnd
den
Personal
Verksamhet
Internhyror

Årsbud
dget Utfall 2015
2
Förbr. i % Utfall 20014
7 406
7 831
1106
7 116
1 843
2 154
1117
1 933
963
963
1100
795

Summa kostnnader

10 212

10 948

1107

9 844

Intäkter

-2 462

-2 486

1101

-2 498

7 750

8 462

1109

7 345

Netto

Verksamhetten
Nämnden harr haft fyra arbeetsutskott och sju
sammanträdeen under året. Mot
M bakgrund
d av ny
mandatperiodd (2015-2018) hölls en intern utbildningsddag
för alla nya leedamöter och ersättare
e
i janu
uari månad.
Nämndens leedamöter fick då
d bl.a. inform
mation om olikaa
styrdokument, hemsidan, målm och ekono
omi, trafik,
räddningstjännst, bygglov, fyysisk planeringg,
energirådgivnning, livsmedellskontroll samtt miljö- och
hälsoskydd.

Ekonomi
Kommunfullmä
K
äktige beslutadde 2015-04-14 § 59 att
beevilja nämnden
n ett tilläggsansslag med 2 milljoner kronor
fö
ör investering av
a en begagnadd släckbil/rädd
dningsbil.
Kommunfullmä
K
äktige beslutadde 2015-06-13 § 130 att
om
mfördela ytterlligare 400 tkr ttill detta ändam
mål.
Släckbilen/räddningsbilen köpptes in under hösten
h
och är
nu
u i drift.
Rääddningstjänstten redovisar eett underskott på 967 tkr.
Mot
M slutet av året var det en ddel bränder som
m var
svvårsläckta och därmed tidsöddande. Brandbilen som
kö
öptes in var intte utrustad vilkket innebar en betydande
merkostnad.
m
Inttäkterna är lågaa på grund av få tillsyner
occh utbildningarr.
Arbetet med civ
vil beredskap (v
(verksamhet 8991) ska täckas
avv bidrag, men 100
1 tkr i bidraggsintäkter har inte blivit
bo
okförda på verrksamheten. M
Miljö-, bygg- occh
häälsoskyddsnäm
mnden övertogg verksamheten
n från KS i
saamband med an
nställningen avv ny Räddninggschef och då
bo
okfördes lönek
kostnaderna räätt, men bidraggsdelen följde
in
nte med. Därfö
ör redovisar ver
erksamheten ettt minus på ca
1000 tkr.

Antalet utryckkningar var 800 st. Det är 10 färre än året
innan. Mot sslutet av året in
nträffade flera bostadsbrändeer
som var svårssläckta vilket gjorde
g
att kostn
naderna för
dessa utrycknningar skenadee iväg. Tillsynsvverksamheten
har inte fungeerat tillfredställlande där endaast två tillsynerr
har utförts. U
Utbildningsinsaatser mot allmäänheten har innte
utförts. 25 peersoner har utb
bildats av räddningstjänsten
under året. D
Det motsvara 0,38 personer per
p 1000
invånare. Rikkssnittet är 33 personer
p
per 1000 invånare.
Arvidsjaur liggger över snitteet i antalet utvecklade brändeer
i byggnad. Vii flertalet brändder under året har
räddningstjännsten haft prob
blem med bran
ndpostnätet
vilket har hafft påverkan på släckningsarbeetet.

MiljöM
och byggenheten redovvisar ett överskkott på 251
tkkr. Intäkterna för
f bygglovshaandläggningen och
miljötillsynen
m
ärr högre än buddgeterat. Efterssom en stor
deel av verksamh
heten är händel
elsestyrd kan in
ntäkterna
vaariera mellan årren. Vi har föörbrukat mindrre
veerksamhetspen
ngar än budgetterat. Det bero
or på att vi intee
an
nvänt de 125 tk
kr som avsattss för uppgraderringen av
miljöm
och byggrreda. Pengarnaa som avsatts räckte
r
inte
occh då vi avser att
a samordna ddetta med Arjeeplogs
ko
ommun för attt bl.a. dela på uutbildningskosstnader
ko
ommer det intee bli aktuellt föörrän under årr 2017.

b
haandlagt 810
Under året haar miljö- och byggenheten
ärenden, vilkeet är något färrre än förra året. En del
ärenden har vvarit ganska om
mfattande och tidskrävande.
Ärendena ressulterade i att 78
7 nämndbeslu
ut och 673
delegationsbeeslut fattades. BygglovsB
och
planverksamhheten har handdlagt ca 200 ärenden och
miljö- och livvsmedelskontro
ollen 537 ärend
den. Antalet
ärenden om pparkeringstillsttånd och trafikkföreskrifter soom
handlagts är 551. Tillsynsverrksamheterna följer
f
i stort
upprättade tilllsynsplaner.
Händelser aav betydelse
Ny räddningsschef tillträddee under oktobeer månad. En nny
släckbil är på plats och i driift. Glommerstträsk har
övertagit Arvvidsjaurs tidigarre släckbil.
Under höstenn fick vi veta att kommuner som har färre än
18 000 invånaare inte längre kan få energi-- och
klimatbidrageet.

Peersonal
Rääddningstjänstten är i akut beehov av att utb
bilda
brrandmän och befäl.
b
Utbildnin
ingsbehovet up
ppskattas till
133 personer i daagsläget för attt nå upp till am
mbitionen i
haandlingsprograammet.
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In
ntern kontrolll
Nämnden
N
antogg en intern konntrollplan för år
å 2015 den
111 mars. De inteerna kontrollerrna redovisas på
p nämndens
saammanträde deen 15 mars år 22016. Av den interna
ko
ontrollplanen framgår
f
att vi sska kontrolleraa:
- Att ärenden som ska ocksåå avslutas.
- Att remitteriingar, bordlägggningar och övverklagningar
följs upp och
h återrapporteeras till
nämnden.
- Kontroll att strandskyddsäärenden handläggs så att
ng.
besluten öveerensstämmer med lagstiftnin
med syfte att se
s att
- Kontroll av våra fakturor m
upphandlinggsreglementet fföljs och att prriset följer
gällande avtaal. Granskningg genomförs kontinuerligt.
Under året har
h vi bara notterat små avvikkelser, bl.a.
gällande krav
vet om 30 daggars betalningstid.

Under första tertialet var en
n inspektör sju
ukskriven 50 %
%.
Vi anställde een miljöinspekttör under perio
oden juni-aug
för att täcka uupp för den fö
örlorade kontro
olltiden. All
personal på m
miljö- och bygggenheten har fått
f göra en
ergonomigennomgång på sin
n kontorsplats de har också
genomfört strresstester. I geenomsnitt hadee personalen vvid
miljö- och byyggenheten 10 utbildningsdaggar per personn.
Kompetensuttveckling är en
n viktig del av myndighetens
verksamhet. L
Lagstiftning, teeknik och bedö
ömningsgrundder
ändras hela tiiden och det ärr viktigt att perrsonalen som
arbetar med aatt tolka lagstifftningen och bedöma
b
olika
tekniska lösniingar har den kompetens
k
som
m krävs.
Framtiden
Räddningstjännsten
Upphandlinggen av en ny beefälsbil är klar och den nya
bilen väntas aanlända i börjaan av sommareen 2016. Vi harr
ett stort utbilddningsbehov och
o vi kommer att börja
utbilda med sstart hösten 20016.
En kvalitetssääkring av den operativa
o
personalen har
inletts.
mer att driftsätttas
En ny tillsynssplan är utarbeetad och komm
under 2016.
Räddningstjännsten Arvidsjaaur har ett storrt behov av
utveckling occh det arbetet har
h påbörjats vilket
v
är positivvt.
Vi har fortfarrande en lång väg
v kvar men arbetet
a
har
påbörjats ochh jag ser positivvt på framtiden
n.

Målrapporterin
M
ng
Nämnden
N
har beslutat om tio mål för verksamheterna.
Feem av våra måål är helt uppfyyllda. Ett mål är
ä uppfyllt i
hö
ög grad. Tre mål
m är inte uppffyllda och ett mål
m är inte
län
ngre aktuellt.
Miljöenhetens
M
tiillsynsplaner föör året har i sto
ort följts. En
mer
m ingående reedovisning läm
mnas till nämnd
den.
Den
D årliga enkätten har skickatts ut till alla
byygglovssökand
de under föregåående år avseeende
ko
ommunens serrvice och bemöötande vid han
ndläggning av
byygglovsansökn
ningar. Medelvä
värdet för hela enkäten
haamnar på 4,0 vilket
v
är det bäästa resultatet sedan
s
nya
pllan- och bygglaagen infördes i maj 2011. Hö
ögsta betyget
4,5 ges åt frågan
n om kommunnens service occh bemötande
i bygglovsproce
b
ssen. Medelvär
ärdet på både liivsmedelsocch miljötillsynssenkäten blev 33,8. I enkätern
na används en
n
feemgradig skala..

Miljö- och byyggenheten
För vissa ansvvarområden rååder det ett hårrt
konkurrenslägge om resurserrna och det kaan var svårt attt
hitta och få kkvalificerad kom
mpetens att staanna kvar.
Ärendehandlääggningen speeglar samhällsu
utvecklingen occh
vi tror att anttalet ärenden kommer
k
att forrtsätta vara på en
hög nivå.
Ny lagstiftninng kan innebärra att vi behöveer öka
inventerings ttakten av avlop
pp och föroren
nade områdenn.
Sveriges Kom
mmuner och Landsting
L
har taagit fram ett nnytt
underlag för kkonstruktion av
a plan- och byygglovs taxa.
Intäkter för bbygglovshandlääggningen kan förändras i occh
med den nya taxekonstrukttionen.
Många detaljpplaner är gamla och inaktuellla och behöveer
göras om. Miiljö-, bygg- och
h hälsoskyddsn
nämnden har
därför tillsam
mmans med kom
mmunstyrelsen
n införskaffat ett
verktyg för attt kommunen själv ska kunn
na göra egna
detaljplaner. A
Arbetet komm
mer att påbörjas under juni
2016.
Nämnden harr idag små resuurser att arbetaa med
miljöövervaknning, miljökvaalitetsnormer, hållbarhetsfråg
h
gor
och miljömål. Trenden går mot att det s.kk. frivilliga
miljöarbetet öökar.

Målet
M
om räddn
ningstjänstens aangreppstider på under 30
minuter
m
har upp
pnåtts.
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Uppföljn
ning verk
ksamhettsmål Miiljö- bygg
g och hä
älsoskyd
ddsnämnden
Övergripaande mål:

nMbhn
verksamheetsmål:
Analys

Nyckeltal:

Målu
uppfyllelse:

Kommentar:

När de sökan
nde själva får raangordna vad som är viktigt i processen bllir det
”Handläggnin
ngstidens längdd” och ”Miljö-- och byggkontorets service och bemötand
de”. Vi
får ett myckett bra betyg förr handläggninggstiden och serrvice. Sämsta bbetyget får vi på
p
”kostnaden fö
ör bygglov” soom på grund avv ny lagstiftnin
ng (maj 2011) har höjts. De sökande
rankar dock in
nte priset som
m någon särskillt viktig parameter, den kom först på femtee plats.
vsprocessen bllev både dyrare och
Den nya lagsttiftningen frånn maj 2011 gjorrde att bygglov
krångligare fö
ör alla inblandaade.
Betyget för bååde livsmedelss- och miljötillsynsenkäten 2013 var 4,1. M
Målet uppnåddees då. År
2015 blev meedelvärdet 3,8 ooch målet är därmed
d
inte uppfyllt.
b
värdet seedan den nya planp
och
Betyget för byygglovsenkätenn var 3,99 vilkket är det näst bästa
bygglagen inffördes i maj 20011. Målet är uppnått
u
i hög grad.
g
Snabb och
G
GenomsnittsBygglovsen
nkät
väärde 4,0 på en
genomförd
d under
professionell
handläggningg av
feemgradig skalaa
2015. Medeelvärdet
bygglovsärend
den
blev 3,99 på en
5- gradig skkala.
ositiv
En po
befolkn
ningsutveckling o
och tillväxt

nkät
(Bygglovsen
genomförs årligen)

Professionell
livsmedels- occh
miljökontroll

G
Genomsnittsvärde
4,,0 på en
feemgradig skalaa

Miljö- och livsmedelsenkäät
genomförd
d under
2013 och 2015.
Medelvärdeet 2013
blev 4,1.
År 2015 bleev
medelvärdeet 3,8.
Enkäten gennomförs
vartannat år
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Övergripaande mål:

nMbhn
verksamheetsmål:
Analys:

Nyckeltal:

Målu
uppfyllelse:

Kommeentar:

Mot bakgrund
d av att nämnddens ram minsskats med 311 tkr för 2014 hhar det inte varrit möjligt
att genomföraa digitaliseradee verksamhetsaarkiv under programperioden
en.
den tagit bort när
n nämnden rreviderade sinaa mål i
Målet om att införa E-tjäns ter har nämnd
n tanke är att fförsöka införaa E-tjänster sam
marbete med nnågon större ko
ommun
mars 2013. En
för att försökka komma undaan utvecklingsskostnaden.

Ökad sam
mverkan,
koncerntäänk och
effektiivitet

målet ”Utöka samarbetet
s
meed högskolor ooch övriga
När det gällerr verksamhetsm
utbildningsinsstanser” har enn praktikant so
om går på samhällsbyggnadsp
sprogrammet (Luleå
tekniska univeersitet) genom
mfört praktik occh examensarb
bete hos komm
munen under 2014.
2
Han har utrettt alternativ färrdväg för farliggt gods genom
m samhället sam
mt tittat på vad
d
införandet av huvudled efteer Järnvägsgataan skulle inneb
bära. Arbetet hhar slutredovisats i mars
2015 och däreefter behandlaats i nämnden.
Innköp av
Effektivisera
Mot bakgru
und av att
verksamheten
n och
prrogramvara
nämndens ram
r
underlätta sam
marbete
unnder program-minskades med
m 311
med andra geenom
peerioden.
tkr år 2014 har det
digitaliserade
m
att
inte varit möjligt
verksamhetsaarkiv
genomföra
de
digitaliserad
verksamhettsarkiv.
Utöka samarb
betet med Tv
Två stycken
En student från
högskolor och
h
prraktikanter elleer
samhällsbygggnadsövriga utbildn
ningsexxamens-arbeteen
programmeet (Luleå
instanser
peer år
tekniska un
niversitet)
har både prraktiserat
och gjort sitt
bete hos
examensarb
oss i slutet av
a 2014
början av 2015.
Arbetet red
dovisades
i mars 20155. Under
år 2015 har miljöoch byggen
nheten
haft 2 prakttikanter.
Tv
Två initiativ från
n
Förfrågninggar om
veerksam-heten per
p
praktikanter har
årr (nytt mål
skickats till MHS vid
Umeå Univversitet
frr.o.m. 2013)
samt Linköpings
universitet.
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de mål:
Övergripand

Mbhnveerksamhetsm
mål:

Nyckeltal:

Må
åluppfyllelse:

Ko
ommentar:

Anaalys
Om
m det går att få 100 % av kvinnnorna att anvvända bilbälte som
s det gjordee vid mätningeen som
genomfördes 20122 bör det på siikt även gå att få männen attt uppnå 100 %
%.
Om
m vi följer riksggenomsnittet fö
för matförgiftn
ningar skulle vi ha c:a 100 falll årligen. Vi haade sex
kon
nstaterade matfförgiftningar uunder år 2013, inga under år 2014 och en uunder år 2015.
De enskilda och kommunala
k
avl
vloppsanläggnin
ngar i Järvträsk
ket och Sandtrräsket är åtgärd
dade, några haar
bud att inte anvvändas.
förb

Miljöhänsyyn i all
verksam
mhet

Meddverka till att ge
g
insikkt om
trafi
fiksäkerhetens
betyydelse för
folkkhälsan.

100 % av alla
Arvidssjaurbor ska
använnda bilbälte.

Bilbältesaanvändningen
totalt fö r 2015 var 85%
%.
94 % av kvinnorna
k
använde bilbälte.
b
Bilbältesaanvändning tottalt
för 2014 var
v 78 %.
95% av kvinnorna
använde bilbälte
b
2014
jämfört med
m 98% 2013
och 100%
% 2012.

Effeektiv
livsm
medelskontrolll så
att mat-förgiftning
m
gar
unddviks.

Noll ffall av konstateerade
matföörgiftningar vid
d
restauurangbesök.

Förbättra förutsätttninggarna för att
förb
bättra vattenkvallitén i övergöd
dda
sjöaar i kommunen
n

100 % av
avlopppsanläggningarr vid
sjöarnna Järvträsk och
h
Södra Sandträsk skaa ha
godkäänd standard

Rädddningstjänst ska
varaa effektiv vid brand
b
och
h olycka samt
arbeeta förebyggan
nde.

Angreeppstider inom
m 30
minutter i hela
komm
munen vid bran
nd
och ollycka

Under 20013 konstater-aades
att sex peersoner
matförgifftats. Under 20014
hade vi in
nga konstateradde
matför-giiftningar. Undeer
år 2015 har vi haft en konk
staterad matförgiftning.
m
.
De enskillda och
kommunaala
avloppsan
nläggningar i
Järvträskeet och Sandträsket
är åtgärdaade, några har
förbud attt inte användaas.
I noll fall har
angreppsttiden tagit merr än
30 min.

Allaa i verksam-hetten
har rätt till en
arbeetsmiljö som
prägglas av glädje,
tryggghet,
proffessionalitet occh
stim
mulans som bid
drar
till god
g hälsa

m
Sjukfrrånvaron inom
förvaltltningen ska up
ppgå
till undder två procen
nt.
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Under 20014 var sjuktaleet
1,1 %.
Under år 2015 var sjukttalet
8,8 % på miljö- och bygggp en längre
enheten pga
sjukfrånvaror i början av
a
året.
(Sjukfrånvvaron mäts
årligen avv antalet
arbetsdaggar.
Mätningeen redovisas vidd
årsbokslu
ut)
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Lägesangiveelse för målup
ppfyllelse:
M
Målet helt uppfyllt
M
Målet uppfyllt i hög grad
M
Målet ej uppfylllt
U
Uppgift saknass. Arbetet pågåår men mätninng sker vid ann
nan tidpunkt.
SSe kommentarsfältet
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Överförmyndare
en
rekrytering,
r
förrordnande, byt
yten och arvoden till goda
män
m för ensam
mkommande.

Verksamhe
et
Överförmynddaren är en kom
mmunal mynd
dighet som harr till
uppgift att granska goda mään / förmyndaare och förvalttare
för att skyddaa huvudmänneens eller underrårigas intresseen. I
uppdraget inggår bl.a. att görra ansökningarr och utlåtandeen
till Tingsrätteen, granska årsrräkningar och redogörelser ooch
besluta i fastigghetsförsäljnin
ngar och arvsskkiften.
Överförmynddaren förordnaar god man tilll
ensamkommaande barn som
m kommer till Sverige
S
utan
vårdnadshavaare.

Ny
N lagstiftningg från 2015-01--01 innebar att ansvaret för
utredningar
u
flyyttades från Tinngsrätten till
överförmyndar
ö
ren inför besluut om god man
n/förvaltare.
Detta
D
har medfört en större arbetsbörda, men
m samtidigt
har
h handläggniingstiden hos T
Tingsrätten ko
ortats ner,
något
n
som är till huvudmännnens fördel.
Framtiden
F
Kommunen
K
haar skrivit nytt aavtal med Miggrationsverket
om
o utökat motttagande av ennsamkommand
de
asylsökande
a
baarn från 38 plaatser till 110 platser. Detta
kommer
k
att sättta ytterligare ppress på verksamheten.

Händelser aav betydelse
Utökande av platser för enssamkommande från 20 till 3 8
från 1 februarri 2015. Verkliigheten blev do
ock en helt annnan
då Arvidsjaurr anvisades öveer 50 ensamko
ommande barnn
under sommaaren och hösteen. Vid årets sllut finns det caa 60
ensamkommaande barn som
m är inskrivna hos
h
överförmynddaren. Mottagan
nde har satt en
n mycket hård
m
av tiden
t
går åt tilll
press på verkksamheten, då merparten

47

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na

Kommunens bolag
b
Arvidsjaur Kom
mmunföretag AB
B utgör moderb
bolag för kom
mmunens dotteerbolag. AKAB
B äger samtligaa aktier i företagen Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur
A
Flyggplats AB och
Arvidsjaur Ennergi AB. Arviidsjaur Test & Training AB
har i början aav året fusionerrats in i Arvidssjaur Flygplatss
AB.

Arvidsjaur
A
En
nergi AB
olagets verksam
mhet består avv två affärsomrråden, FjärrBo
väärme samt Indusstrihus. Affärsoområde Fjärrväärmes verksaamhet är att producera, leverrera och tillhan
ndahålla
led
dningsburen energi i första hhand i form avv biobränslebaaserad fjärrvärm
me.
Affärsområde In
ndustrihus verrksamhet beståår i att svara fö
ör
nyy-, om- och tilllbyggnad av faastigheter samtt äga och förvaalta industrifastigheter inom Arvidsjaurs ko
ommun.

Arvidsjaur Flygplats AB
A
Bolagets verkksamhet bestårr i att driva flyggplats i Arvids jaur
och verka förr flygets utveckkling.
De mål som äägaren satt förr bolagets verkksamhet är:
1. Bolaget ska i samarbeete med andra aktörer, utifråån
erhållna medel, aktivt arbeta för att utveckla
u
besöksnnäringen i regio
onen.
För att nå deetta mål har bo
olaget deltagit i möten med
företrädare fför besöksnärin
ngen samt med
d
regionföreträädare däriblandd Länsstyrelsen
n.
2. Bolagetss verksamhet bör
b sträva efter en miljömässsigt
hållbar uutveckling enliigt bland annatt Agenda 21.
Bolaget bedrriver tillståndsp
pliktig verksam
mhet enligt
miljöbalken. En årlig miljö
örapport avges där prover
kontinuerligtt tas på vatten för att förebyggga
miljöpåverkaan. Ännu visas inga tecken på förhöjda
värden.

Affärsområde
Af
Induustrihus
Tvvå industrihus finns på fastiggheten Arvidsjjaur 9:41 samt
tvvå boenden på kv Rapphönann. Den totala arean för
kvvarvarande fastigheter är cirkka 4 800 m2
Affärsområde
Af
Fjärrrvärme
Affärsidén är attt ersätta indiviiduell olje- och
h elanvändningg
fö
ör uppvärmnin
ng med samorddnad värmepro
oduktion i form
m
avv fjärrvärme. Värmen
V
producceras huvudsakkligen i
biiobränsleeldade pannor och ddistribueras tilll kunderna i ett
fjäärrvärmenät. Bränslet
B
bestårr till största dellen av lokala
träädbränslen, såsom skogsflis GROT (GRen
nar Och
To
oppar), spån, bark
b och torv. Spets- och resservpannor
eld
das med pelletts respektive ol
olja. Installerad
d effekt till
fjäärrvärmenätet understiger 200 MW.

Driften av veerksamheten haar fungerat braa under året.
Verksamhetskkontroll utfördd av Transporttstyrelsen har
skett med goddkänt resultat. Godkännande har även vari
rit
resultat till fööljd av kontrolll av security occh eget certifikkat.
Flygbolaget som är operatö
ör har inte uppfyllt sina
åtaganden förr trafikplikt fulllt ut, vilket haar lett till
merarbete förr såväl flygplattsnivå som i led
dningen. Fr o m
oktober 20155 sker trafiken genom AG Trravel AB, ett
bolag ägt av nnäringslivet i Gällivare,
G
Arvid
dsjaur och
Arjeplog.
ntemot Stuttgaart, Frankfurt
Linjer på charrterbasis är gen
Hahn, Münchhen och Hann
nover.

Väderutfall, prisset på bränslenn, ränteläget un
nderhålls- och
reeparationskostn
nader sam vakkanser i fastighetsbeståndet
ärr de faktorer so
om mest påverrkar det ekono
omiska utfallet
i bolaget.
b
Det vaarma vädret unnder 2015 gör ändå att
reesultatet är positivt.
Äg
gardirektivetss verksamhettsmål
Att
A verka för ökadd lokal bränsleannvändning.
Målet
M
är att min
nska den genom
msnittliga oljefförbrukningen
n
tilll under 100 MWh
M
per år. Unnder 2015 har 14 MWh olja
i samband
s
med uppstart av huuvudpannan, vilket
v
är en
prrocedur som normalt
n
kräver oljeeldning.
Att
A vara konkurrrenskraftiga och hha en attraktiv avgiftsstruktur.
a
Vii har oförändrat pris för fem
mte året i rad och därmed
sju
unker vårt priss i förhållande till andra
väärmeleverantörrer/källor. Mål
ålet kan anses vara
v uppfyllt.

Uthyrning avv lokaler sker tiill företag. I ettt fall gick
de hyresintäkteer
företaget i koonkurs och flyggplatsen tappad
för 200 tkr. A
Annan hyresgäst hyr lokal sed
dan maj 2015.
Under året haar investeringaar gjorts för attt förbättra
arbetsmiljön. Finansiering är
ä ordnad geno
om lånelöfte uupp
till 10 Mkr 20015-2016 från Arvidsjaurs
A
Kommun.

Saamlokalisering avv rör med andra media.
Saamlokaliseringsmålet beaktass alltid. Målet är
ä uppfyllt.
Boolagets verksamhhet ska vara miljöjömässigt hållbarr.
Vii har under året investera
rat i ny prod
duktions- och
h
reeservkapacitet för
f att minska vårt oljeberoeende till 0.
Målet
M
får anses vara
v uppfyllt.

Under året haar Arvidsjaur Test
T & Trainin
ng AB (ATT)
fusionerats inn i Arvidsjaur Flygplats
F
AB.
Framtid
Arvidsjaurs F
Flygplats AB ko
ommer under åren att arbetaa
med att utvecckla flygplatsdrriften till att blli så effektiv occh
ekonomiskt hhållbar som mö
öjligt.

Frramtid
Då
D huvudanlägggningen nu passserat 12 års ållder kommer
vi att behöva byyta ut kompone
nenter. Mindre haverier har
in
nte inneburit drriftsstopp då vvi under 2014 investerat
i
i
fö
örstärkt produk
ktions- och resservkapacitet.

Ersättningsinnvesteringar bliir nödvändiga med minst 3 M
Mkr
årligen framööver.
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Arvidsjaurh
hem AB

Fa
astighetsförretaget i Arvvidsjaur AB

Arvidsjaurhem
m ska efter afffärsmässiga priinciper och
likställighets- och lokaliserin
ngsprincip tillggodose behoveet
mt i övrigt verkkställa
av bostäder ooch lokaler sam
kommunfullm
mäktiges intenttioner.
Bolaget anserr sig ha väl tillggodosett ändam
målet under
2013.

Arvidsjaurhem AB
A har sedan 22008 ett dotterbolag;
Faastighetsföretaget i Arvidsjaur ABB.. Fastighetsfföretaget har
tilll uppgift att ägga, bygga och fförvalta komm
mersiella
faastigheter.
Någon
N
verksamhet har inte föörekommit i bo
olaget.

Arvidsjaurhem
m AB förvaltaar både bostädeer och lokaler.
Förvaltningenn sker i egen reegi utom lokallvård som köp s
via entreprennör.
Bolaget har en marknadstäcckning på ca 75 % av den
A
lokaleer i
totala hyresräättsmarknaden i Arvidsjaur. Andelen
företaget är ca 14 % räknat på hyresintäktter. Antalet tom
mma lägenheter ligger på 1 % i slutet av 2015.
Mål enligt äg
gardirektiv
Bolaget har ett särskilt ansvar för
f att kommuneens ambitioner vaad
gäller bostadsprrodduktion uppfyylls.
Målet har upppfyllts då bostaadssökande haar erbjudits
boende inom
m 3 månader.
b
i samtligaa
Bolaget skall veerka för ett attraaktivt och tryggt boende
kommundelar ddär bolaget tillhaandahåller bostädder
Målet har upppnåtts genom genomförandee av löpande
underhållsåtggärder
Bolaget ska strääva efter att tillhhandahålla bostädder till nya
medborgare i koommunen
Målet har upppnåtts då ingen
n kund behöveer vänta mera än
tre månader ppå ett önskat boende.
b
Bolaget ska medverka till att kommunens bostaadssociala ambitioon
kan förverkligaas
Målet har upppnåtts genom att dialog löpaande förs med
socialkontoreet och flyktingssamordnare
Bolagets verksaamhet skall i allaa delar bygga på en miljövänlig
hållbar utveckliing enligt kommuunens Agenda 21
Målet har upppnåtts genom att ständigt haa med ett
miljötänkande i renoveringaar samtidigt so
om
energibesparaande åtgärder kontinuerligt
k
vidtas.
v
Framtid
Bolaget förvääntar sig att det goda uthyrniingsläget ska
bestå under kkommande år. Efterfrågeöveerskottet är
fortfarande ppåtagligt och fö
örväntas kvarsttå vilket
föranleder attt ett antal möb
blerade lägenheeter kommer aatt
återställas till vanliga lägenh
heter.
.

.
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Kommune
en

Resultatrräkning (tk
kr)

Not

2015

2014

2015

2014

169 719
-544 581
-13 601

154 134
-521 971
-16 650

260 078
-602 624
-31 928

255 951
-589 445
-35 685

1,2

-388 463

-384 487

-374 124

-369 179

3

281 594
118 734
1 057
-60

273 518
120 796
1 189
-86

281 594
118 734
137
-7 868

273 518
120 796
331
-9 188

12 862

10 930

18 473

16 278

0
0

0
0

0
-714
0

-289
44
0

12 862

10 930

17 759

16 033

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedsskrivningar
Verksamhetens nettokostnaader
Skatteintäkterr
Generella stattsbidrag och utjämning
u
Finansiella inntäkter
Finansiella koostnader

Saammanställd redovisning
r

4

Resultat före extraordinära poster
Uppskjuten skatt
Skatt på åretss resultat

ÅRETS RE
ESULTAT

Kommune
en

Not

2015

2014

Den löpandee verksamhetten
Årets resultatt
Justering för av- och nedskkrivningar
Reavinst
Reaförlust
Ändring av avvsättning
Övriga ej röreelsekapitalpåveerkande posterr
Medel från vverksamheten
n före förändrring av rörelseekapital

12 862
13 601
-80
0
0
558
29 064

10 930
16 650
-1 606
475
2 882
-267
29 064

7 017
48
2 772

-7 847
12
5 660

36 778

26 889

0
-22 180
0
-745
0

0
-13 662
1 000
0
0

-22 925

-12 662

FINANSIER
RINGSVERK
KSAMHETE
EN
Nyupptagna llån
Ökning långffristiga fordringgar
Nya investeriingsbidrag
Minskning avv långfristiga fo
ordringar

0
0
408
0

0
0
450
0

Kassaflöde ffrån finansieriingsverksamh
heten

408

450

ÅRETS KASSSAFLÖDE

14 261

14 677

Likvida medeel vid årets börrjan
Likvida med
del vid årets slut
s

49 794
64 055

35 117
49 794

Kassaflöd
desanalys
s (tkr)

Ökn(-)/minskkn(+) kortfristtiga fordringarr
Ökn(-)/minskkn(+) förråd
Ökn(+)/minsskn(-) kortfristtiga skulder
Kassaflöde ffrån den löpan
nde verksamh
heten
Investeringssverksamheteen
Investering i iimmateriella anläggningstillg
a
gångar
Investering i materiella anlääggningstillgån
ngar
Försäljning avv materiella an
nläggningstillgåångar
Förvärv av finnansiella anlägggningstillgånggar
Försäljning fiinansiella anlägggningstillgånggar

5

Kassaflöde ffrån investerin
ngsverksamh
heten
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Balansräkning (tkr)

Not

Kommunen
20115-12-31 2014-12-31

Samm
manställd redovvisning
20115-12-31 20114-12-31

TILLGÅNG
GAR
A: Anläggninngstillgångar
0

0

59

119

172 205
20 084
8

167 488
16 652
8

4432 578
1113 871
2 852

449 323
95 691
8

192 297

184 148

5549 301

545 141

45 694

40 204

8 458

2 986

799
37 357

847
44 374

4 275
41 861

5 026
51 026

64 055

49 794

64 227

60 086

Summa

102 211

95 015

1110 363

116 138

Summa tillg
gångar

340
3 202

319 367

668 181

664 265

11

221
2 061
17 575
12 862
4 746

203 453
12
2 800
10 730
0

2243 953
17 575
17 756
4 746

221 451
12 800
16 033
0

12

6 338

4 379

2 307

3 883

6 338
1 967
2 307

4 379
2 113
3 883

7 546
102 950

7 474
100 178

2297 684
1115 932

315 367
117 072

340
3 202

319 367

668 181

664 625

469 215

49
91 071

197 165

205 401

I. Immateriellla anläggningstillgångar

6

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

7

Summa
III. Finansiellla tillgångar

8

B. Omsättninngstillgångar

9

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

10

Eget kapitall avsättningarr och skulder
A. Eget kapital
Eget kapital
Därav Resulttattutjämningssreserv
Därav årets reesultat
Därav uppskrrivning finansiiell anläggningstillgång
B. Avsättninggar
I. Avsättningaar för pension
ner och liknand
de förpliktelserr
Uppskjuten skatt
II. Andra avsättningar
C. Skulder
I. Långfristigaa skulder
II. Kortfristigga skulder

13
14

Summa egett kapital avsäättningar och skulder
ANSVARSF
FÖRBINDEL
LSER

15
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Noter:
Kommune
en

Noter tiill resultaträkningen

2015

2014

20 988
3 248
3 707
8 876
17 055
14 779
62 735
38 331
169 719

21 125
3 190
3 717
9 895
17 647
12 814
55 567
30 179
154 134

260 688
100 441
15 539
4 098
26 359
91 058
42 536
3 862
544 581

248 223
96 450
14 912
3 245
22 116
89 716
40 058
7 251
521 971

ksamhetens nettokostnade
n
er (tkr)
NOT 1 Verk

Verksamhettens intäkter

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

Verksamhettens kostnadeer

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

ovisningens fö
ördelning av kkostnader och intäkter
Den sammaanställda redo
(exkl. elimin
neringar, avsk
krivningar och
h finansiella p
poster)

Arvidsjaurs kkommun
Arvidsjaurs kkommunföretag AB
Arvidsjaurhem
m AB
Arvidsjaurs F
Flygplats AB
Arvidsjaur Teest & Trainingg
Arvidsjaur Ennergi AB
Fastighetsföretaget i Arvidssjaur AB
SUMMA

2015
Kostnad

Intäkt

2014
Kostnad

Intäkt

544 581
332
40 737
34 401
0
18 025
8
638 084

169 719
283
60 456
37 084
0
27 995
0
295 537

521 971
288
40 111
31 590
2 447
17 648
2
614 057

154 134
278
59 283
36 538
1 659
28 371
2
280 265

g
Koncerninteern försäljning

2015
Köpare
K

Arvidsjaurs kkommun
Arvidsjaurs kkommunföretag AB
Arvidsjaurhem
m AB
Arvidsjaurs F
Flygplats AB
Arvidsjaur Teest & Trainingg
Arvidsjaur Ennergi AB
Fastighetsföretaget i Arvidssjaur AB
Brutto
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20144
Säljare

21 533
206
3 525
706
0
1 038

5 511

27 008

27 008

9 890
5 619
0
5 988

Köpare
23 440
224
4 165
645
236
1 097
0
29 807

Säljare
6 454
11 444
5 442
72
6 395
0
29 807
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Kommune
en
2015

Noter till rresultaträkn
ningen

2014

Sam
mmanställd redovisning
r
2015
2014

NOT 2 Jämfförelsestörand
de poster
Kostnader
Pensionsinlössen
Intäkter
Återbetalda fförsäkringsprem
mier AFA
Vinst vid förssäljning av fasttigheter mm
Summa

Avskrivning
gar

Avskrivning eenligt plan
Nedskrivninggar
Förlust vid föörsäljning
Summa
mponentavskriivningar
Under året haar arbetet medd att införa kom
startats. Mallaar är framtagn
na där kompon
nenter för grupppen
skolfastigheteer har beräknatts. Den nya modellen
m
införss fullt ut
2015.
NOT 2 Penssioner (tkr)
Inklusive lönesk
katt
Utbetalda pennsioner
Individuell deel
Avsättningar
Försäkrad dell
Summa

4 318
4 318

4 970
4 970

4 318
4 318

4 970
4 970

4 270
8
4 278

0
1 606
1 606

4 270

0
68
68

13 596
5
13 601

14 826
1 465
359
16 650

35 685

29 688
2 211
3 786
35 685

12 672
15 071
1 959
2 867
32 569

14 120
17 360
-441
1 233
32 272

12 672
15 071
1 959
2 867
32 569

14 120
17 360
-441
1 233
32 272

281 815

281 815

281 594

273 932
0
-414
0
273 518

281 324

273 932
0
-414
0
273 518

7

24

7

24

-78

282

45

282

58 212
29 801
16 807
-251
2 565
11 111
489
118 734

53 197
33 730
16 726
1 499
5 013
10 630
0
120 796

58 212
29 801
16 807
-251
2 565
11 111
489
118 734

53 197
33 730
16 726
1 499
5 013
10 630

h generella sttatsbidrag (tkkr)
NOT 3 Skattteintäkter och

Egna skattei
eintäkter

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

-221

belopp per inv
nvånare kr
Avräkningsb

Preliminär sluutavräkning året innan
Slutavräkninggsdifferens
Preliminär sluutavräkning inn
nevarande år

Generella skkatteintäkter

Inkomstutjäm
mning
Kostnadsutjäämning
Strukturbidraag
Regleringsbiddrag
Bidrag LSS
Kommunal fa
fastighetsavgiftt
Extra flyktinggbidrag
Summa

-491

120 796

NOT 4 Finaansiella kostn
nader och intä
äkter
I kommunenns finansiella intäkter
i
ingår borgensavgift på lån för Arrvidsjaurhem AB
A med 613 ttkr samt Arvid
dsjaurs Energii
AB med 298 tkr.
.
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Noter till balansräk
kning och finansieriingsanaly
ys
NOT 6 Imm
materiella anlääggningstillgångar
De immaterieella anläggninggstillgångarnas värde i komm
munen skrevs ner
n under 2007
7 utifrån rekom
mmendation 122.1
Immateriella tillgångar i bollagen finns hos Arvidsjaur F
Flygplats AB occh avser utvecklingskostnadeer.
Kommun
nen

SSammanställd
d
redovisning
2015
2014
5 297
5 297

Immateriellla tillgångar
Internt
upparbetad
de

Ingående anskaffningsvärde
Ingående investeringsinkkomster/bidraag
Årets inveesteringsutgifteer/köp
Årets inveesteringsinkom
mster
Försäljnin
ngar/utrangerin
ngar
Utgåendee ackumulera
ade anskaffnin
ngsvärden
Avskrivniingar
Ingående avskrivningar
Årets avskkrivning
Utgående nedskrivningaar
Årets nedskrivningar
Utgåendee planenligt restvärde
r

2015
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

5 297

5 297

0
0

-11 614
-60
-33 564
0

-11 337
-277
-33 564
0

0

59

119

Finansiella lleasingavtal

Inga avtal reddovisas som fin
nansiella i kom
mmunkoncerneen.
gningstillgång
gar
NOT 7 Mateeriella anlägg
Linjär avskrrivning tilläm
mpas på samtlliga tillgångarr. Pågående investeringar
i
avskrivs ej. K
Kommunens investerings-bidrag har k
korrigerats fråån och med årr 1998. Investteringsbidrag
g för koncerne
en har inte koorrigerats. Fr o m 2015
tillämpas ko
omponentavsk
krivning på nya
n anskaffnin
ngar. Befintliiga avseende skolfastighetter har omräk
knats.
Kom
mmunen

Materiella aanläggningstiillgångar (tkr)

2015
Byggnader
och mark

I
Ingående
ansskaffningsvärrde
Årets investerringsutgifter/
Å
/köp
Å
Årets
investerringsinkomstter
F
Försäljningar
r/utrangeringgar
U
Uppskrivning
g
U
Utgående
ack
kumulerade aanskaffningsvvärden
Avskrivninga
A
ar
I
Ingående
avsskrivningar
F
Försäljningar
r/utrangeringgar
Å
Återförda
avsskrivningar
Å
Årets
avskrivn
ningar
N
Nedskrivning
g
U
Utgående
ack
kumulerade aavskrivningarr

Pågående

IIngående ansskaffningsvärrde
Å
Årets
investerringsutgifter/
/köp
O
Omklassifice
ring/nedskriivning
Å
Årets
färdigsttällda
U
Utgående
ack
kumulerade aanskaffningsvvärden
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Samm
manställd
redoviisning
2015
2014

2014

40
01 165

4000 226

8445 830

845 679

15 071

6 487
-450
--5 548
0
4001 165

22
2 709

9 783
-4450
-5 548
0
849 464
4

416 236
233 684

8668 539

-244 031

-2225 693
3 728
0
-111 719
0
-2333 684

-4335 961

-397 025
3 728
0
-23 219
-1 197
-417 713

172 205

1667 481

4332 578

431 751

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17
1 566
5 920

1 018
16 554

-220 642
2 844

17 572

-10 347

-4114 081

-221 880
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Maskiner occh
andra tekniska
anläggningar

IIngående ansskaffningsvärrde
I
Ingående
invvesteringsinkoomster/bidraag
Å
Årets
investerringsutgifter/
/köp
Å
Årets
investerringsinkomstter
F
Försäljningar
r/utrangeringgar
U
Uppskrivning
g
U
Utgående
ack
kumulerade aanskaffningsvvärden
Avskrivninga
A
ar
I
Ingående
avsskrivningar
F
Försäljningar
r/utrangeringgar
Å
Återförda
avsskrivningar
Å
Årets
avskrivn
ningar
N
Nedskrivning
gar
U
Utgående
ack
kumulerade aavskrivningarr

111 800

1335 938

2 459

4 010
0
-404
0
115 406

15
1 814

-563
17 302
-9 183
464

IIngående ansskaffningsvärrde
I
Ingående
invvesteringsinkoomster/bidraag
Å
Årets
investerringsutgifter/
/köp
Å
Årets
investerringsinkomstter
F
Försäljningar
r/utrangeringgar/korr
U
Uppskrivning
g
U
Utgående
ack
kumulerade aanskaffningsvvärden
Avskrivninga
A
ar
I
Ingående
avsskrivningar
F
Försäljningar
r/utrangeringgar
Å
Återförda
avsskrivningar/kkorr
Å
Årets
avskrivn
ningar
N
Nedskrivning
gar
U
Utgående
ack
kumulerade aavskrivningarr
U
Utgående
pla
anenligt restvvärde

SUMMA

2 404
1448 808

-5
- 351

-44 291
4
458
0
-4 780

-9 592

-664 371

-48 613

7 710

6 223

84
8 437

74 105

74 026

774 766

1332 099

4 351

3 110

-369
0
78 008

--3 850

12
1 513
0
-5
- 012
0
1442 600

139 270
2
-14 948
5 174
0
-8 414
0
122 991
-103 086
7 611
0
-4 837
-1 066
-101 378
3

774 026
664 793
3 697

-661 293
2 273

131 736
-13 669
4 066
0
-4404
0
122 718

--9 021
458
0
-620
0
--9 183

-873

U
Utgående
pla
anenligt restvvärde
Inventarier och
verktyg

15 406

-63 583
338
0
-2 381
0
-65 626

-663 583

-1003 086
7 611
0
-4
- 837
-1
- 066
-1001 378

12 382

110 443

29
2 442

21 613

192 297

1884 147

5449 301

545 041

--2 487

ngar (tkr)
NOT 8 Finaansiella tillgån
Kommunen

Aktier och anndelar
Aktier och anndelar kommun
nägda företag
Kommuninveest insatser
Långfristiga ffordringar
Kommunkonncernen
Förlagslån Koommuninvest..

Sammanställld
redovisningg
20115-12-31 20114-12-31

20115-12-31

20114-12-31

785
100
5 836
37 686

785
100
345
37 686

1 334
0
5 836
0

1 051
0
345
0

1 288
45 695

1 288
40 204

1 288
8 458

1 288
2 684

Summa
Aktier Komm
munägda företaag: Arvidsjaur Kommunföreetag AB är 1000 tkr.
Kommunens långfristiga fo
ordran avser Kommunföreta
K
ag AB, som fåttt ett lån motsv
varande värdett av övertagna aktier i
de belopp är
kommunala bbolag vid bildaandet av moderrbolaget. Belopppet var 16 586 tkr vid överrtagandet år 20004. Resterand
fordran på lånn i samband med
m utökning av
a aktiekapitaleet i dotterbolaggen. Övrig lån
ngfristig fordraan i koncernen
n avser HBV
ekonomisk föörening.
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NOT 9 Omssättningstillgångar (tkr)

Komm
munen
Samman
nställd redoviisning
2015-12-311
2014-12-31
2015-12-31
20114-12-31

Förråd, lager
Kundfordringgar
Fordringar hoos koncernföreetag
Statsbidragsfoordringar
Upplupna skaatteintäkter
Interimsfordrringar
Övriga fordriingar
Summa

7999

847
8

4 275

5 025

6 5033
4 4433
9 5766
3 5311
9 6522
3 9222
38 1566

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

10 736
0
9 576
3 680
15 208
2 661
46 136

8 221
0
7 661
864
25 489
7 568
56 051

Not 10 Likviida medel
Större delen aav Kommunko
oncernens likvvida medel finnns placerande på
p koncernkon
nto hos Sparbaanken Nord
Total checkkrredit för komm
munkoncernen
n 50 Mkr Nyttjjad del hela ko
oncernen 2015-12-31 var 4 M
Mkr ( 2014 11 Mkr)
M
Övriga likvidaa medel finns på plusgirokon
nton i Nordeaa med koncernlimit om 20 Mkr
M samt i konttantkassor.

NOT 11 Egeet kapital (tkrr)

K
Kommunen

Sammanstäälld
redovisninng
2014-12-31 2014-12-31
2
20115-12-31 20114-12-31

Ingående balaans
Direktbokninng mot eget kaapital
RUR
Årets resultatt
Utgående baalans

Not 11b Egeet kapital i
koncernbolaagen (tkr)

Arvidsjaur koommunföretagg AB
Arvidsjaurs E
Energi AB
Arvidsjaurhem
m AB
Arvidsjaurs F
Flygplats AB
Fastighetsbollaget i Arvidsjaaur AB
SUMMA

Aktiekapital

190 624

179 723

203
2 876

1185 618

4 746
17 575
12 862

0
12 800
10 930

4 746
17 575
16 701

7 000
12 800
16 033

221 061

203 453

242
2 898

221 451

Eget kapiital
i bolagen

1000
10 0000
2 7600
13 6000
1 0000
27 4600

16 234
13 724
244 915
122 179
1 000
68 052

Värde i
mod
derBola
aget
AKA
AB
0
10 206
33 386
7 669
0
51 261

Under 2015 hhar Arvidsjaur Test & Trainiing AB fusioneerats in i Arvid
dsjaur Flygplats AB.
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Ressultat
fö
före
konnsolideering
16
139
2 417
224
0
2 796
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NOT 12 Avssättningar – kommunen
k
(tkr)
Specifikation
n - avsatt till pensioner
p

K
Kommunen
20015
2014
2

Samm
manställd reddovisning
2015
2014

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

1 2287
0
3 8814
0
5 1101

0
0
3 454
70
3 524

1 287
0
3 814
0
5 101

0
0
3 454
70
3 524

Löneskatt
SUMMA

1 2238
6 3338

855
4 379

1 238
6 338

855
4 379

Antal personeer med avtaladd pension
3 ( 3 st 2014)
Antal personeer med avtal fö
örtroendevaldaa (PBF) 2 ( 2 st 2014) tas upp
u under avsäättningar.
Inget särskilt avtal om penssioner finns i kommunkonce
k
ernen
Redovisningsp
principer.
Beräkningsgrrund för försäkkringar framgåår av avsnittet R
Specifikation
n – övriga avssättningar
Donerade meedel
Avsättning föör sanering Mo
oskosel
Vittjåkk 20144-2015
Avgångsarvodden
Prestationsersättningar
Praktikantmeedel
Insatser Arviddsjaurs byar
SUMMA

K
Kommunen
20015
2014
2
28
6600
0
5575
0
0
1 1104
2 3307

28
600
188
1 480
900
13
674
3 883

Samm
manställd reddovisning
2015
2014
28
600
0
575
0
0
1 104
2 307

28
600
188
1 480
900
13
674
3 883

Not 13 Lång
gfristiga skuld
der (tkr)
Specifikation
n av långfristtiga skulder:
Skulder till k
kreditinstitut

Ränta
amortering i
borgen
n

Borgenn
limiit
2015-12-331

76 950
190 700
36 540

2 500
4 000
1 000

89 1000
268 0000
40 0000

304 190

7 500

397 1000

2015

2014

0

0

Arvidsjaurs E
Energi AB
Arvidsjaurhem
m AB
Arvidsjaur Flyygplats AB

75 350
178 700
36 088

Belopp vid åårets utgång

290 138

Skulder till kreeditinstitut
Kommunen

nfullmäktige haar fattat borgen
nsbeslut med en
e övre gräns fför borgensbeloppet. Ovan
Nyttjad koncernkredit ingårr ej. Kommun
redovisas borrgens samt den
n del som nyttjjats. I borgensbbeloppet ingårr även upplupeen ränta 2015 ssamt amorteringar för 2015..
Arvidsjaur koommun har i juuni 2005 ingåttt en solidarisk borgen såsom
m för egen skulld för Kommuuninvest i Sveriige AB:s
samtliga nuvaarande och framtida borgenssförbindelser. SSamtliga 280 kommuner
k
som
m per 2015-122-31 var medlem
mmar i
Kommuninveest har ingått likalydande
l
borgensförbindeelser.
Mellan samtliiga medlemmaar i Kommunin
nvest ekonomiisk förening haar ingåtts ett regressavtal
r
soom reglerar förrdelningen av
ansvaret melllan på medlem
mskommunernaa vid ett eventuuellt ianspråktagande av ovan nämnd borggensförbindelse. Enligt
regressavtalett ska ansvaret fördelas
f
dels i förhållande tilll storleken på de medel som
m respektive m
medlemskommu
un lånat av

58

Arvidsjaurss kommun
Árviesjávrieen kommuvdn
na
Kommuninveest AB, dels i förhållande
f
tilll storleken på m
medlemskomm
munernas resp
pektive insatskaapital i Komm
muninvest
ekonomisk föörening.
.

Vid en uppskkattning av den
n finansiella efffekten av Arviidsjaurs komm
muns ansvar enligt ovan nämnnd borgensförrbindelse, kan
noteras att peer 2015-12-31 uppgick Komm
muninvest i Svverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 Mkr och totalla tillgångar
till 319 574 M
Mkr. Kommunens andel av de
d totala förplikktelserna uppggick till 421 Mk
kr och andelenn av de totala tillgångarna
t
uppgick till 3551 Mkr.
Förutbetaldaa investeringssbidrag

Förutbetalda inntäkter som regleras över flera år
Investeringsbbidrag
Därav årets bbidrag
Återstående aantal år (vägt snitt)

Sa
ammanställd reedovisning
Kommun
nen
22015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

7 546
408
16

7 474
450
16

7 546
408
16

7 474
450
16

0
0

0
0

0
0

0
0

7 546

7 474

7 546

7 474

Anslutningsavvgifter
Återstående aantal år (vägt snitt)
Summa förrutbetalda inttäkter
NOT 14 Korrtfristiga skullder (tkr)
Kortfristiga skulder

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

Sam
mmanställd rredovisning
Kommuneen
22015-12-31 2014-12-31
2
2015-12-31 2014-12-31
0
11 779
12 280
16 659
30 559
19 080
96
12 497

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

2 226
24 820
14 004
16 659
30 559
0
96
27 664

2 226
29 414
28 848
15 352
28 948
0
863
11 421

Summa

102 950

100 178

116 028

117 072

Not 15 Ansvvarsförbindelsser (tkr)
Ansvarsförbiindelse, penssioner
inklusive löneeskatt

Kommuneen

Ingående An
nsvarsförbind
delse
Extra inlösenn
Pensionsutbeetalningar
Ränte- och baasbeloppsupprräkningar
Sänkning av ddiskonteringsränta
Förändring avv löneskatt
”Bromsen”
Aktualiseringg
Övrigt
Förtroendevaaldas ansvarsfö
örbindelse
Utgående An
nsvarsförbind
delse
Överskottsfo
ond

Sam
mmanställd rredovisning

22015-12-31

2014-12-31
2

205 438
-4 318
-11 031
3 795
0
0
0
1 235
522
1 072
196 713
1 346

223 741
-4 970
-11 910
2 179
0
0
-1 620
267
-2 249
0
205 438
0

Övriga ansvvarsförbindelsser

2015-12-31

Pensionsförbbindelser ej reddovisade på ann
nat sätt: 0 tkr.
Kapitaltäckniingsgaranti Arvvidsjaur Energgi AB Kf § 14//01
Borgensåtagaanden för småh
hus ingår i ansvarsförbindelssen med 452 tkkr (487 tkr 201
14)
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205 438
-4 318
-11 031
3 795
0
0
0
1 235
522
1 072
196 713
1 346

2014-12-31
223 741
-4 970
-11 910
2 179
0
0
-1 620
267
-2 249
0
205 438
0
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Innehav av öövriga aktier och andelar (tkr)
(
Specifikation
on

2015-12-31 2014-12-31

Kommunen

Kommunaktiebolaget
K
I
Inlandsbanan
AB
A
I
Invest
i Norrbotten AB
K
Kollektivtrafik
kmyndigheten i Norrbotten
I Norrbotten
IT
n AB
P
Piteå
Turistservice AB
N
Norrbottens
Energikontor
E
A
Abborrträsk
Folkets hus
E
Expolaris
I
Inlandskommu
unernas ek. förr
P
Piteå
älv ek förrening
S
Sveriges
Camp
pingvärdars rikksorganisation
K
Kommuninves
st ek. föreningg
Ö Norrland
Övre
ds Kreditgaranntiförening
M
Moskosel
Petrol ek. föreningg
S
Summa

Arvidsjaur E
Energi AB

S
Storälgen
AB u.b.
u

Arvidsjaurheem AB

SSABO, byggan
ndsförsäkringsbbolag
H
HBV
ekonomiisk förening
S
SUMMA

2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
5 836
100
150
6 621

2
180
3
192
34
20
10
5
3
30
50
6
345
100
150
1 130

9

9

342
40

342
40

7 012

1 137

Förvaltade fo
fonder
20115-12-31

kronor
Tillgångar k
Vikar Strömbbergs donation
nsfond
Oskar Nilssons donationsfo
ond
ond
Svea Karlssonns donationsfo
Stiftelsen Arkkens donationssfond
Inlandets konnstfond
Rolf Steinwallls fond för un
nga musiker
Gunhild Steinnwalls fond fö
ör unga musikeer
SUMMA
Fondernas tilllgångar bestårr av likvida medel placerade i
bank

12 857
108 911
234 958
240 821
235 994
165 630
205 869
1 205 039
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2014-12-31
12 857
108 911
234 958
240 821
235 994
165 630
206 223
1 205 393
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Avskrivningstider
A
Fö
öljande avskriv
vnings tider tillllämpas normaalt i kommunen:
m

Upplysningar om
redovisniingsprinciper
Årsredovisninngen är upprätttad i enlighet med lagen om
m
kommunal reedovisning och
h rekommendaationer från
Rådet för kom
mmunal redovvisning vilket bl.a.
b innebär attt:

Byggnader
B
Anläggningar
A
Ledningar
L
Vattenverk,
V
ren
ningsverk
Gator
G
och vägaar, belysning

Intäkter redovvisas i den om
mfattning det ärr sannolikt att de
ekonomiska ttillgångarna ko
ommer att tillgo
odogöras
kommunen ooch intäkterna kan beräknas på
p ett tillförlitlligt
sätt.
Fordringar haar upptagits tilll de belopp vaarmed de
beräknas inflyyta. Tillgångar och skulder har
h upptagits tilill
anskaffningsvvärde där ingett annat anges.
Periodiseringgar av inkomsteer och utgifter har skett enliggt
god redovisniingssed.

Fordon
F
och maaskiner
Inventarier

20-50 år
å
20-33 år
å
33 år
å
20-33 år
å
20-33 år
å
5-10 år
å
3-10 år
å

En
n samlad bedö
ömning av nytttjandeperioden
n för respektivve tillgångstyp görs. Tillgånggstypen skrivs sedan av på
deen närmast lägre avskrivninggstiden. Komponentavvskrivning tillämpas inte.
Fö
ör tillgångar däär nyttjandeperrioden styrs i avtal
a
(t.ex.
in
nvestering i ann
nans fastighet) används den planerade
veerkliga nyttjand
deperioden som
m avskrivninggstid.

Sammanställd redovis
sning
I den kommuunala koncerneen ingår samtliiga bolag och
kommunalförrbund där kom
mmunen har minst
m
20 %
inflytande i. IInga förändringgar har skett under
u
året i
kommunkonccernens samm
mansättning.
Kommunkonncernens medlemmar och äggarandelar
framgår av figgur på sidan 4..
51
Upplysning
gar om redo
ovisningspriinciper
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Fö
ör tillgångar med
m ett anskaffn
fningsvärde övverstigande
1000 000 kr och en nyttjandepeeriod understiggande 10 år
gö
örs en mer individuell bedöm
mning av nyttjaandeperioden,
vilken därmed kan
k avvika frånn kommunens normala
avvskrivningstideer.
Omprövning
O
av
v nyttjandeperiioden sker om det finns om-stäändigheter som
m pekar på att det är nödvän
ndigt (t.ex.
veerksamhetsföräändringar, teknnikskiften, orgganisationsfö
örändringar). Normalt
N
ompröövas dock intee tillgångars
nyyttjandeperiod om avskrivninngstiden är 10 år eller lägre
occh det bokförd
da restvärdet uunderstiger
1000 000 kr.

Jämförelsesttörande posteer
Jämförelsestöörande poster särredovisas
s
när dessa
förekommer i not till resulttaträkningen.
Som jämförellsestörande beetraktas poster som är sällan
förekommandde och överstiiger 1 Mkr. Deessutom
redovisas alltiid kommunens realisationsviinster och
förluster vid ffastighetsförsääljningar.

ör tillgångar med
m en nyttjanddeperiod översstigande 15 år
Fö
gö
örs dock alltid en omprövninng vid större reeparations –
elller ombyggnad
dsåtgärder när två tredjedelar av
urrsprungligt bed
dömd nyttjanddetid förflutit. Om
O en ny
beedömning av nyttjandeperiod
n
den avviker fråån tidigare
faastställd avskriv
vningstid ändrras avskrivninggstiden alltid
om
m den bedömss vara kortare.
Beedöms nyttjandetiden vara läängre ändras den
d normalt
in
nte.

Intäkter
Skatteintäkter
ningen för skattteintäkter
Den preliminnära slutavräkn
baseras på SK
KL:s decemberrprognos i enliighet med rekommendatioon RKR 4.2. I bokslutet ingåår en av SKL
publicerad nyyprognos i febrruari som pekaar på ett utfall
som avviker ffrån tidigare prrognos med -2246 tkr.

Avskrivningsmetod
A
d
I normalfallet
n
tilllämpas linjär aavskrivning, dvvs. lika stora
no
ominella belop
pp varje år. Avvskrivning påbö
örjas när
tilllgången tas i bruk.
b

Övriga intäkterr
Investeringsbbidrag och ansllutningsavgifteer tas fr.o.m.
2010 upp som
m en förutbetaald intäkt och redovisas
r
blandd
långfristiga skkulder och perriodiseras över anläggningenss
nyttjandeperiod. Tidigare reedovisades desssa så att de
reducerade deet bokförda väärdet. Jämförellsetalen för
tidigare år harr omräknats en
nligt den nya principen.
p

Gränsdragning
G
g mellan kosttnad och inveestering
Tiillgångar avsed
dda för stadigvvarande bruk eller innehav
med
m en nyttjand
deperiod om m
minst 3 år klasssificeras som
an
nläggningstillgåång om belopppet överstiger gränsen
g
för
mindre
m
värde.
Gränsen
G
för min
ndre värde harr satts till 20 0000 kr och
gääller som gemeensam gräns föör materiella och immaterieella tillgångar och
o därmed occkså för finanssiella leasingavvtal.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning aav materiella anläggningstillg
a
gångar görs förr
den beräknadde nyttjandeperrioden med lin
njär avskrivninng
baserat på anskaffningsvärddet exklusive eventuellt
e
onst och pårestvärde. På tillgångar i forrm av mark, ko
gående arbeteen görs emellertid inga avskrrivningar
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Ny metod fö
ör avskrivning
g fr o m 2015
Avvvikelse mot redovisningssprincip

Med den nya metoden skalll anläggningstiillgångarna
indelas i olikaa komponenterr där varje kom
mponent får enn
bedömd ekonnomisk livslänggd.
Skillnaden moot dagens sätt att göra avskriivning är främ
mst
att man i dageens system bettraktar utbyten
n som
driftskostnadd. Fr o m 2015 betraktas utbyyten som en
investering. i Samband medd detta utrangeeras den utbyttta
delen.
Komponentaavskrivning harr påbörjats gälllande
skolfastigheteer.

Kommunen
K
red
dovisar tomtmaark som anlägggningstillgång..
Marken
M
värderas till nettoanskkaffningskostn
naden.
Avvsättningar
Peensioner
Fö
örpliktelser förr pensionsåtagganden för anställda i
ko
ommunen är beräknade
b
enliggt RIPS07.
Peensionsåtagand
den för anställd
lda i de företagg som ingår i
ko
ommunkoncerrnen redovisas enligt BFN K2.
K
54

Föörpliktelser för säärskild avtals/ållderspensioner som inte regleras
ennligt RIPS07 .

Finansiella ttillgångar
De finansiellaa tillgångarna tas
t upp till anskaffningsvärdeet.

Viisstidsförordnaanden som gerr rätt till särskiild avtalspenssion redovisas som avsättninng när det är trroligt att de
ko
ommer att ledaa till utbetalninngar. Avtal som
m inte lösts ut
reedovisas som ansvarsförbind
a
delse.

Leasing
f
redovisad
de i kommuneen
Inga finansielll leasingavtal finns
eller hos kom
mmunens bolagg.

Övriga
Ö
avsättnin
ngar består av ännu ej utbetaalda
avvgångsarvoden
n samt avsättniingar för åtgärd
der som man
fö
örpliktat sig attt utföras underr kommande år.
å

Avvikelse m
mot redovisnin
ngsprincip
Årsredovisninngen saknar saammanställningg över ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
l
övverstigande tree
år.
Anläggningsstillgångar
Materiella anläg
äggningstillgångarr
Anskaffningssvärde
Investeringsbbidrag, och ansslutningsavgifter tas fr.o.m.
2010 upp som
m en förutbetaald intäkt undeer långfristiga
skulder och pperiodiseras övver anläggningeens nyttjande
period. Tidigaare redovisadees dessa så att de
d reducerade
det bokförda värdet. Jämfö
örelsetalen för tidigare
t
år har
omräknats ennligt den nya principen.
Investeringarr belastas inte med
m ränta und
der byggtiden.
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