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Kommunfullmäktige fattade 2017-06-20 § 95 beslut om preliminär
driftsbudget 2018 samt långtidsplan för drift 2019-2021.
Kommunstyrelsen har 2017-11-07 § 274 upprättat förslag till beslut om
driftbudget för 2018.
Yrkanden under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)
Följande budgetrarnar fastställs,
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
- varav 500 tkr tas från resultatet
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

3 036 tkr
72 250 tkr
151 566 tkr
181 777 tkr
2 455 tkr

411 584 tkr

Bjarne Hald (c)
Följande budgetramar fastställs;
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnärnnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnärnnden

3 286 tkr
65 800 tkr
153 566 tkr
186 777 tkr
2 412 tkr
411 841 tkr

Britt-Inger Hedman (v)
Följande budgetramar fastställs;
Kommunfullmäktige
Komrnunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

3 286 tkr
69 543 tkr
153 066 tkr
182 777 tkr
2 412 tkr

411 054 tkr
Propositionsordning
Följande propositionsordning godkänns:
1. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
2. Bjarne Halds yrkande ställs mot Britt-Inger Hedmans yrkande.
3. Vinnande förslag ställs mot Marcus Lundbergs yrkande.
Justerandes sign

Beslutsunderlag
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Proposition
Ordföranden ställer först Bjarne Halds och Britt-Inger Hedmans yrkanden
mot varandra, varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat bifalla
Bjame Halds yrkande.
Därefter ställer ordföranden Bjarne Halds yrkande mot Marcus Lundbergs
yrkande. Han klargör därefter att kommunfullmäktige beslutat enligt Marcus
Lundbergs yrkande.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Följande voteringsproposition godkänns;
1. Den som biträder Markus Lundbergs yrkande röstar ja.
2. Den som biträder Bjarne Halds yrkande röstar nej.

Efter avslutad votering har kommunfullmäktige avgivit 14 ja-röster och
10 nej-röster. 4 ledamöter avstod från att rösta. En stol är torn. Röstresultatet
innebär att fullmäktige beslutat i enlighet med Marcus Lundbergs yrkande.
Bilaga ./. Omröstningslista bifogas protokollet.
Till sist ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Marcus Lundbergs yrkande. Efter avslutad proposition förklarar han att
kommunfullmäktige bifallit Marcus Lundbergs yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftbudgetramar för 2018 fastställs.

Beslutet skickas till:
• Samtliga nämnder
•Förvaltningschefer
•Nina Ask
•Förvaltningsekonorner

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c), Kristina Lundberg (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Lennart Wigenstarn (c), Sven-Olov Granlund (c), Gudrun
Vikberg (c) och Bo Lundrnark (c) reserverar sig till förmån för Bjame
Halds yrkande.

Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kennet Bäcklund (v), Ingrid Tagesdotter (v) och Leif Enberg (v)
reserverar sig till förmån för Britt-Inger Hedmans yrkande.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges mål 2018-20

Vision

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

MEDBORGARE /
KUND

UTVECKLING /
TILLVÄXT

EKONOMI

MEDARBETARE

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:
Attraktiv arbetsgivare

Engagerade och nöjda
medborgare och kunder

Långsiktig hållbar
utveckling

Fokusområde:

Fokusområde:

Utveckla medborgar-/
kunddi alog

Underlätta för näringsliv
och företagande

God ekonomisk
hushållning
Fokusområde:
Samverkan, effektivitet och
koncerntänkande

VÄRDEGRUND: Gliidje, respekt och professionalitet

Fokusområde:

Kompetensförsörjning
Arbetsmiljö

Arvidsjaurs kommun
Iirviesjåvrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2018 och framåt
Finansiella mål

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

Ekonomin ska ge handlingsfrihet

•

Ekonomin
. ska inte belasta kommande generationer

•

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i
balans.
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Finansiella mål

Finansiella mål 2018-2020

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 av skatteintäkterna.
Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än
skatteunderlagets ökning.

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

•

Skapa utrymme för oförutsedda kostnader

•

Vidmakthålla anläggningstillgångar

•

Klara pensionsåtaganden

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

Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst
lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner.

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form
av pensionsutbetalningar.
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs, det
egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.
Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även
balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.
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Finansiella mål

Med ökande investeringsvolymer ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också
ökade kostnader för avskrivningar.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske
med externa medel.

En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället
inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder
för kommande generationer. Når befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp
kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens
bolag.
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör
undvikas så långt kan ske. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts
tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i
tiden.
För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda
investeringsbudgetar.

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

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel
brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas.
Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket.
Från och med 2015 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjåvrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2018 och framåt
SWOT-analys

SWOT analys framtagen av politiker, verksamhet och bolag.
Ur materialet har sedan nämnder och bolag listat de viktigaste.

Styrkor

Svagheter

Tiygghet och närhet
Gymnasieskolan / Integration
Kompetent och kunnig personal
Bra livsmiljö
Integration Duktiga på att ta emot nyanlända
Koncerntänk
Lokala företag
Välskött kommun
Flygplatsen
Bra ekonomi
God standard
Mark för bostadsbygge
Central mark för kontor/handel

Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna reluytera och behålla den kunniga
personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnå likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? Når?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim och sporthall? Når? 223 milj kr..
Fritidsanläggningars skick
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya kmv
och regler
Ägardirektiv
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende.
Bostadspolitiskt handlingsprogram ej framtaget

Hot

Möjligheter

Demografins utveckling för skola, vård och
omsorg
Klimat
Rekrytera personal med rätt kompetens
Marknad för upphandling
Urbanisering, minskade intäkter minskade
resurser
Ej självklara saker, tex strandskyddet
Synen på utbildade, stimulansåtgärd
Räntehöjningar
Generationsväxling kompetent personal
Generationsväxling även i maskinparken
Större nedläggningar, AJB, AMS
Pålagor från staten

Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd
för att underlätta.
Geografiska läget. Flyget bl a, bra läge för
samordning
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända.
Samarbete med grannkommuner
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o
kultur
Gott företagsklimat
Vittjåkk
Tillmötesgå testnäringen
Intemationellt varumärke, direktflyg även
sommartid?
Hur ska vi skapa andra intäkter?
Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även
för lokalbefolkningen.
Samordna med övriga bolag
Rotavdrag för hyreslägenheter?

wji
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Löner och priser

Prisindex
kommunal
verksamhet
2016

2017

2018

2019

2020

Personalkostnad

3,2

3,5

3,2

3,5

3,5

Övrig förbrukning

2,4

2,7

2,4

2,6

2,6

3,00%

3,20%

2,90%

3,20%

3,20%

Prisindex
kommunal
verksamhet
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Övriga utgångspunkter

Komponentavskrivningar
•

Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll.
Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt
del utrangeras därvid.

•

Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla
budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade
och avgiftsfinansierade investeringar.

•

Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.

Internhyra
Beräknas enligt 2015 års modell. Fördelning av kommunhusets internhyror har fördelats per nämnd.

Skatteuttag
Budget beäknas utan skattehöjning.

Arvidsjaurs kommun
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Lotta Åman
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt
Verksamhet och uppdrag
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision
om att Anidsjaur
för en hålar frantid med ett
önskat läge om att vara E n attraktiv tilhäxtkonmn
Verksamheten utgår från värdegrunden om GläcA
Respekt och Professionalita
Kommunstyrelsens förvaltning svarar för
kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi,
personal, IT, information och administration samt
egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik,
samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt
näringsliv och turism.
Verks amhets
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god
service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och
till vår egen kommun-organisation.
Utvecklingstendenser 2018-2020
Såväl omvärldens allt hastigare föränchingar som det
egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta
vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.
Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta
lösningar tillsammans med andra
kommuner/kommunala konstellationer är prioriterad
verksamhet. Ärendehantering och införande av etjänster är exempel på att effektivisera arbetsprocesser
och minska den achninistrativa bördan. Arbetet med
framtagande ärendehanteringssystem påbörjades
hösten 2016 och kommer att avslutas hösten 2017.
En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis men
leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och
ökad kostnadseffektivitet. Den centrala
administrationen är hårt belastad och behöver
effektivisering alternativt resursförstärkning.
Efteffrågan på insatser från näringslivskontorets sida
bedöms bli fortsatt hög under planperioden.
Verksamheten finansieras till viss del av medel från
EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för
innevarande programperiod var lägre än vad
kommunen ansökt om, vilket gör verksamheten sårbar
och hårt belastad.
Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet
ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och
planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa
och marknadsföra verksamhet/områden för
inves
1nära

samarbete med Investeringar i Norrbotten har därför
påbörjats i syfte att paketera verksamheter för
försäljning.
Kultur- och integrationsfrågorna inklusive
landsbygdsutveckling och det samiska
förvaltningsområdet har fått en mer framträdande roll
under planperioden. Tillströmningen av nyanlända
beräknas minskas kraftigt under 2018. Inom
arbetsmarknads- och integrationsornrådet är
tendensen att de som skrivs in i verksamheterna har
allt större behov av kvalificerade insatser. Samarbetet
med AF lokalt utvecklas allteftersom. Framtagande av
s k enkla jobb har gjorts i syfte att hjälpa medborgare
in i yrkesverksamhet. Förändrad organisation gällande
18+ samt HVB har medfört en ökad effektivisering
inom såväl ekonomi som verksamhet. Detta krävs då
ersättriingsnivåerna från Migrationsverket minskar
kraftigt under 2018.
Fritidsfrågorna har samlats i en och samma
organisation under Camp Gielas, vilket underlättar
möjligheten att samordna och utveckla
verksamhetsområdet.
Samverkan inom koncernen behöver öka under
planperioden liksom samverkan med andra kommuner
och/eller färdiga konstellationer som t ex Region 8. Vi
för idag diskussioner med flera enskilda kommuner
och kommungrupper om samverkan inom olika
områden.
Tack vare goda resultat i Arvidsjaurs kommunföretag
AB ser utsikterna ut att vara lovande för
koncernbidrag.
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Kommunstyrelsen

Budget
2018

Driftbudget, tkr

Plan Plan 2020
2019

Budget
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar*

67 378

67 378

67 378

1 367
6 541

5 722
6 541

8 810
6 541

Nettoram

75 286

79 641

82 729

75 286

79 641

82 729

0

0

0

Investeringsbudget, tkr

2018

2019

2020

Kommunstyrelsen

399051

24 410

94 265

Ram inför 2018 efter sparbeting

Kommunstyrelsen
Differens

*Verksamhetsförändringar

2018

2019

2020

200
150
316
-12 000
850
270
975
-700
260
100
1 162
1 000
1 000
300
300
1 500
500

200
150
316
-12 000
850
270
975
-700
260
100
-1 162
1 000
1 000
300
300
1 500
500

200
150
316
12 000
850
270
975
-700
260
100
-1 162
1 000
1 000
300
300
1 500
500

-6 541

-6 541

-6 541

Jämfört med 2017
Region 8 (150 tkr + resor mm)

Trafiks kolan
Kulturens besparingar
Integration minskade bidrag
Stadsnät, Vattenfall t o m 2017
AME Skoterled finansieras ej
Minskat underhåll fastigheter, samh by
Service Kansli resursförstärkning
Ekonomi byte system ger färre stödprogram
IT Utbildad personal ersätter konsultköp
Utökade resurser Räddningstjänst
Koncernbidrag, Ininskat ciriftbickag till AFAB
Samhälls byggnadsförvalmingen
Stöd (växel)
Närings liv
Kultur/integration
Underhåll
Summa högre nettokostnad

-

-

-
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Kommunstyrelsen
Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kundclialog
1.Växeln: Minst 90% svarsfrekvens i växeln
2. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala
3. Medborgarundersökning: Rikets snitt

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde

Kommunstyrelsens mål

Bedömning

Bedömningsintervaller

1. <79%
80-94%
2. 1-2
3
3. <Rikets snitt Rikets snitt

Jämförelsevärde
Perspektiv
KF - mål
Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

I >Rikets snitt

:s Medborgaiundersökning
Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
1.1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt
med konkreta uppg. till AK o näringsliv
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs rankning

Bedömning

Röd

'

Gul

Grön

7- >
>10

1
0
1
1
i1
2
0-5
3
6-9
i3
2016 utgör startår för mätningarna.

Bedörnningsintervaller

Jämförelsevärde

Ekonomi

Perspektiv
KF - mål

God ekonomisk hushallning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
1. Skapa minst två interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt
2. Besparing upphandling minst 1-20 %
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90%

Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Bedömning

Bedömningsintervaller

1>95
I 4-5

Röd

Gul

Grön

1
0
1
1
2
0-5%
2
6-19%
0-29%
3
30-89%
3
i
2016 utgör startår för mätningarna.
1
2
3

2 >
>20%
>90%
-

-

ginföreSevärde

—

Perspektiv

Arbetsgivare

KF - mål

Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s FIME-modell
ska genomsnittligt totalindex vara högre än riket.

Fokusområde
Kommunstyrelsens mål
Bedömning

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

---...........

..„... . ,

.__,

. .._„.„.....

Röd
Under snitt i
riket

,
'

Gul

pnitt i riket
i

Grön

I översnitt i riket
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Socialnämnden
Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander
Verksamhetsid
Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda
kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala
insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva
ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och
ungdomar ska prioriteras.

Under 2018 kommer nylag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
primärvården får utökat ansvar och tiden innan
betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska klmna
vårdplanera under mellandagar och storhelger.
Socialtjänstens chefer måste medverka vid planering
vid utskrivning i större omfattning än tidigare.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:
• Socialtjänstlagen (SoL)
• Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
• lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga(LVU)
• lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
• Hilso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 5 1 st och för
den hälso -och sjukvård som överlåtits genom avtal
med Region Norrbotten
• Skuldsaneringslagen
• Föräldrabalken (familjerätt)
Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg
inklusive hemsjukvård, Avdelningen för funktionshindrade samt Individ -och familjeomsorg
Utvecklingstendenser 2017 2019
-

Socialnämndens inriktning är gott bemötande,
flexibilitet och intern och extern samverkan. Under
planeringsperioden behöver vi kirtlägga verksamhetens
processer och omsätta i förbättringsakernativ i den
mån vi kan utifrån ekonomiska och personella resurser.
På grund av det ekonomiska läget måste vi minska våra
tidiga, förebyggande insatser. Medarbetarbetarna måste
ha en kostnadsmedvetenhet.
Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Två chefer,
fem personalgrupper samt tre biståndshandläggare
finns på Braxen, f d Hålsocentralen. Samarbetet mellan
äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med
primärvården ökar. Hemtjänstgruppen i
Glommersträsk är kvar, Moskosel har lagts ner. Vi
anpassar kontinuerligt personalbehovet med utgångspunkt i antalet insatstimmar för brukarna. Gruppindelningen i centralorten ses över. Behov av nattillsyn
ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande
resurser.
Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom
äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken
samt Ringelsta , med totalt 39 trygghetslägenheter där
socialnämnden administrerar kön.

För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och
vård och omsorgboende har vi ökat antalet
korttidsplatser, från 2017 finns 15 platser. Antalet
platser i vård och omsorgsboende ligger på 100
rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo
tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större
boenderum, om den enskilde vill det.
Hemsjukvården förväntas ligga på ungefär samma nivå
som idag. Många vill vårdas hemma i livets slutskede
och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi
har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i
hemmet. Vi prövar IT-stöd inom den palliativa vården
under 2017. Ifall det visar sig vara kostnadseffektivt kan
IT- stöd användas inom hela hemsjukvården.
Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden ses
över i takt med att de boende får individuella
biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de
som flyttar in fått större omvårdnadsbehov. Regeringen
beslutade 2016 om en ändring i
socialtjänstföronlningen. I förordningen förtydligas att
den enskildes behov ska vara styrande, och det ska
firmas tillräckligt med personal dygnet runt.
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något
som vi arbetar med inom hela verksamheten. Vi undersöker om nattillsyn med kamera är kostnadseffektivt
och bra för den enskilde, i så fall ska vi införa det.
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad
inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har
ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort.
Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta
inriktning för att svara mot andra behov än idag.
Försäkringskassans omprövningar innebär att
kostnader inom personlig assistans överväkras till
kommunen. Som exempel kan en brukare som haft
beslut om personlig assistans dygnet runt genom beslut
från Försäkringskassan bli fråntagen detta vid
omprövning. Vi planerar för att kunna erbjuda andra
lösningar, t ex någon typ av trapphusboende med
personal dygnet runt.
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Socialnämnden
Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander
Administrationen inom personlig assistans har ökat.
Chefer och handläggares resurser räcker inte till för att
planera för föränchingar som kan innebära
effektivisering av verksamheten. Risk för ohälsa hos
personalen och svårigheter att rekrytera.
Sysselsättning för personer med funktionshinder är en
fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete
med andra verksamheter.
Det finns behov av att komma igång med
verksamheten komids/fritids som legat nere under
flera år. Lokaler och personal som arbetar kvällar,
nätter och helger behövs för att tillgodose behoven och
verkställa beslut för den enskilde.
Inom Individ och familjeomsorgen ligger försörjningsstödet på något högre nivå än 2016. En av orsakerna är
inflyttning av nyanlända, både de som mottagits i
kommunen och som inte är självförsörjande efter
etableringsperioden , samt de som flyttar hit från andra
kommuner.. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ
till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. De
som har försörjningsstöd står ofta mycket långt från
arbetsmarknaden och många får avslag på sina
ansökrringar om aktivitetsersättning från Försäkringskassan och blir därför kvar inom socialtjänsten. Vi
fortsätter arbetssättet som socialtjänsten, resurscentrum
och Arbetsförmedlingen är inne i.
Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på
övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med
fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem
och på institution. Vi har förstärkt familjestödet men
utredningsresurserna inom barn och unga är
fortfarande otillräckliga och vi uppfyller inte lagens
krav idag. Alternativ till dyra placeringar är få och
risken finns att de barn som får vänta far illa. För att
klara det akuta behovet av socionom med
utredningserfarenhet har vi anlitat bemanningsföretag
då det visat sig omöjligt att rekrytera på vikariat och
vakanta tjänster. Vi fortsätter samarbeta med
socionomprogrammet i Umeå och under hösten 2017
har vi två elever som gör sin VFU (verksamhetsförlagd
utbildning) hos oss.

Vi har problem att rekrytera chefer och det kommer
att bli ännu svårare under kommande planeringsperiod,
vi fortsätter därför att se över det administrativa stödet
till socialnämndens chefer.
Befolkningsutveckling och befolkningsstruk tur
Antalet 65 74 åringar förväntas minska med 125
personer under prognosperioden 2014 2034.
Under åren 2019 2021 samt 2032 2034
förväntas antalet minska under alla åren (med totalt
75 respektive 57 personer).
75 84 åringama förväntas öka med 74 personer
under prognosperioden 2014 2034.
Längst period av sammanhängande ökning väntas
under åren 2016 2022 (med totalt 99 personer).
Behov av flera trygghetslägenheter, hemtjänst ,
hemsjukvård
Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med
104 personer under prognosperioden 2014 2034.
Längst period av sammanhängande ökning väntas
under åren 2026 2032 (med totalt 63 personer).
Behov av stora insatser i form av hemtjänst,
hemsjukvård, vård och omsorgsboende, ca 20 % av
åldersgruppen förväntas ha behov av insatser.
Under hela perioden förväntas antalet personer i
åldrarna 65 år och äldre öka med 53 personer.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barn och unga
Antalet yngre barn mellan 0 och 5 år förväntas öka
med 19 personer under prognosperioden 2014
2034.
• Under åren 2014 2022 förväntas antalet
omväxlande öka och minska.
• Under åren 2023 2034 förväntas antalet minska
under alla åren (med totalt 27 personer).
• Antalet barn mellan 6 och 15 år förväntas öka med
36 personer under prognosperioden 2014 2034.
. Längst period av sammanhängande ökning väntas
under åren 2016 2022 (med totalt 48 personer).
. Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år förväntas
öka med 16 personer under prognosperioden 2014
2034.
• Antalet förväntas omväxlande öka och minska
under perioden.
• Under hela perioden förväntas antalet 0 - 18-åringar
öka med 70 personer.
-

-

-

-

-

-

Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande ålch -ar väntas
minska. Socialnämnden strävar efter att vara en
attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera
verksamheten och använda oss av modern teknik En
del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande
tillsammans med personalkontoret och A-hälsan.
Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att
leda och planera arbetet.

-
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Socialnämnden
Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander
Verksamhetsförändringar 2018

Vilka verksamhetsförändringar som måste göras är helt
avhängigt hur besparingarna i den kommunala
verksamheten ska genomföras. Socialnämndens förslag
att göra om Svalan och senare Rönnen till trygghetsbostäder med lägre bemanning som följd, har
fullmäktige valt att inte genomföra, det innebär att
budgetramen måste höjas i förhållande till förslaget i
maj. Alla verksamheter får känna av besparingar i form
av mindre kompetensutveckling, kontroll av inköp av
livsmedel och annat, översyn av bemanning som kan
innebära vakanshållning av tjänster där det bedöms
möjligt.
En tvingande verksamhetsförändring är att vi ska
kunna vårdplanera även under storhelger (när det blir
mer än två helgdagar i följd) samt under mellandagar
med start 2018.
Individ och familjeomsorgen får genom nylagstiftning
ansvar för att motverka spelberoende från ljan 2018.
Inom Avdelningen för funktionshindrade innebär
Försäkringskassans omprövningar inom Persorffig
assistans att verksamheten till stöd för funktionshindrade måste förändras, enskilda brukare kommer
inte att ha tillgång till samma personliga stöd som
tidigare. Kostnaden för de som förlorar sin assistans
hamnar helt på socialnämnden.
Socialnämnden planerar för nytt gruppboende i
trapphusform.
För att möta behovet av korttids/fritids för barn och
unga planeras en verksamhet där vi bemannar upp
någon av våra befintliga verksamheter samt hyr en trerumslägenhet för verksamheten.

VVJ
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Socialnämnden
2018

2019

Budget
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar*

175 826

175 826

175 826

878
5 073

1 905
5 073

2 933
5 073

Nettoram

181 777

182 804

183 832

181 777

182 804

183 832

0

0

0

2018

2019

2020

Driftbudget, tkr

Ram inför 2018 från föregående år

Socialnämnden
Differens

Investeringsbudget, tkr
Socialnämnden

2018

2019

2020

-1 073
-4 000

-1073
-4 000

-1073
-4 000

*Verksamhetsförändringar
Jämfört med 2017

Hyresändring
Avdelningen för funktionshindrade (AFF)
Summa högre nettokostnad

9RY

-

5 073

-

5 073

-

5 073
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Socialnämnden
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål

I Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Brukaina ska erbjudas lagstadgad omsorg

Bedömning

Jämförelsevärde

KF mål
-

Fokusområde
Socialnämndens mål

Grön,

Mindre än
81-90, resp
Mer an
80 resp 50
51-62
91 resp 63
Hemtjänst 90 % nöjda, Boende 60 °/j

Bedömningsintervaller

Perspektiv

Gul

Röd

Utveckling/Tillväxt
. . Långsiktig hållbar utveckling
-

, Underlätta för näringsliv och företagare
,
I agstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i

1 alla åldrar och livssituationer

........

Bedömnina
b

Bedömningsintervaller
jämförelsevärde

Perspektiv
...._____
KF mål
-

Fokusområde

Socialnämndens mål

Bedömning

Röd

Gul

Grön

1-5
Mer än 5
0
Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte
vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens
verksamhet.
Utredningstiden för barn och unga ska inte
överstiga 4 månader.
Ekonomi

God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Samverkan vid utskrivning från slutenvård ska ske
enligt gemensamma riktlinjer med Region
Norrbotten
Röd

Grön

Gul

Bedömningsintervaller
jämförelsevärde

201000-högre
i 51 000 200 000 0 50 000
Kostnaderna för utskrivningsklara ska vara låga.

Perspektiv

Arbetsgivare

KF-mål
Fokusområde
Socialnämndens mål
----Bedömning

Sedömningsintervaller
Jämförelsevärde

-

-

Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Friska medarbetare
Gul

Grön

I 8,18 9,2
1 Högre än 9,2
I Lägre än 8,17
1 Genomsnittliga sjuktal inom hela verksamheten ska
inte vara högre än under 2016
-
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: Lars Håkan Andersson
Verksarnhet och uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
innefattar verksamheterna förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och
kommunal vuxenutbildning.
Nämnden ser inga möjligheter att genomföra de
uppdrag som fullmäktige lämnat, med hänvisriing till de
nu kända ekonomiska förutsättningarna för nämnden.
Verksarnhetsid
Barn- och utbildningsnämndens vision är "Enläranck
aganisation där lurnets/ele-cens lärande alltid står i fcleus" .
Det övergripande målet är att alla elever ska nå minst
godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt.
Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn
och elever samt personal där varje dag och varje
situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och
elever ska känna lust till att lära och motiveras till
utveckling. Att präglas av och lära sig av både
framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling
är lärande.
Utvecklingstendenser 2018-2020

förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa
personalgrupper, förskoleklass, fritidshem, lågstadiet
och förskoleavdelningar behövs. Enligt skolverkets
förslag ska de olika stegen i IT-strategin vara
genomförda inom 2 till 4 år. Kommunen får fler och
fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvireras och
redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning
av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras
löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För
eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen
bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.
Förskola och Fritids

Hur många barn som kommer att skrivas in under 2018
är beroende av födelsetalen 2016 och 2017. Skolverket
har tagit fram rekommendationer för bamgruppernas
storlek inom förskolan. Dessa är 12 barn på
småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per
syskonavdelning (3-5 år). Nåmnden har som vision att
sträva mot rekommendationerna men på grund av det
ekonomiska läget kan detta inte uppnås under de
närmaste åren. Antalet barn inskrivna i förskolan i
Glommersträsk och Moskosel ser för närvarande ut att
minska. Behovet av plats på Fritidshem är oförändrat.
Behovet av utbildade fritidspedagoger är fortfarande
stort.

Allmänt

Grundskola

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola
fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade
resurser.

Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare
och specialpedagoger bedöms öka under de kommande
åren. Detta kan leda till en försämrad kvalite och ökad
arbetsbelastning för behörig personal. Verksamheterna
uppmuntrar personal att utbilda sig och använda
kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier.
Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt
förskollärare har startats höstterminen 2015 respektive
vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet.
Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer
att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom
några år.

Barn, elever och vuxna med annat modersmål än
svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad gäller
förskola, grunclskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Ett ökat behov av modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmålet medför
merkostnader i form av personal och köp av
fjärrundervisning. Behov av grundläggande
vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning
som ger nyanlända en snabbare väg ut på
arbetsmarknaden fortsätter att växa.
Skolverket har lämnat ett förslag på en nationell ITstrategi för förskola, föiskoleklass, fritidshem, den
obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning.
Förvaltningen har fullföljt sin tre-åriga plan för digitala
verktyg och från och med höstterminen 2016 har alla
elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i
grundskolan till åk 3 på gymnasiet. En ytterligare
*)

1

Gymnasieskola

På grund av kommunens ekonomiska läge har
fördelningsmodellen på intäkter från migrationsverket
tagits bort. Detta innebär ett intäktsbortfall för
gymnasiet på ca 3,5 miljoner kr per år.
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: Lars Håkan Andersson
Verksarnhetsförändringar 2018
Förskolan har behov av två nya avdelningar på tätorten
men ekonomin tillåter bara att öppna en. Beroende på
när en lämplig lokal kan hittas kan eventuellt starten
skjutas till 2018.
Ringelskolan har behov av att utöka sina lokaler utifrån
både elevantal (4-parallelig årskurs till och med 2026),
matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation
och lärmiljön.
Förändringar i antalet asylsökande är ytterst avgörande
för verksamheten på Parkskolan, Glommersträsk
Framförallt vad gäller förskoleverksamheten.
Grundskolans högstadium kommer att från och med
hösten 2017 få två nya elever som inte kan läsa mot
grundsärskolans mål. Elever med
multifunktionsnedsättning inom särskolan läser då mot
träningsskolans mål. Denna verksamhet styrs av
skollagen. Detta medför ett ökat personalbehov på 1,2
lärartjänst och 1,25 riktad elevassistenttjänst.
Ständigt nya krav från statsmakterna ökar
verksamheternas kostnader där ett exempel är Lovskola
som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda
undervisning under två veckor varje sommar.
En trolig minskning av antal ensamkommande barn
samt asylsökande elever som har rätt att gå
språkintroduktion på gymnasiet bedöms som trolig
vilket torde innebära att behovet av klasser inom
språkintroduktionsprogrammet minskar.
Gymnasiet planerar för en alpin idrottsutbildning med
riksintag med beräknad start hösten 2018. Om detta
ska kunna bli verklighet behöver verksamhetsmedel
tillskjutas .
Gymnasiet kommer att intensifiera sitt samarbete med
övriga inlandet i första hand med Malå och Sorsele
kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda
kommunerna och arbetet med att få till stånd en
filialverksamhet pågår.
Löneökningar budgeteras centralt och övriga
prishöjningar har beräknats utifrån prisindex för
kommunal verksamhet.
-
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Barn- och utbildningsnämnden
Budget
2018

Driftbudget, tkr

Plan
2019

Plan
2020

Budget
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringa?'

155 508

155 508

155 508

666
-4 108

1 456
-4 108

2 241
-4 108

Nettorarn

152 066

152 856

153 641

152 066

152 856

153 641

0

0

0

Ram inför 2018 efter sparbeting (4 108 tkr)

Barn- och utbildningsnämnden
Differens

2018

Investeringsbudget, tkr

2019

2020

Bam- och urbildningsnämnden

2018

2019

2020

Sandbackaskolan

2 780

2 780

2 780

Förskolan

9

700

2 200

2 200

Ringelskolan

200

200

200

Park

500

500

500

*Verksamhetsförändringar

Fridhem

0

Tallkotten, Moskosel

500

500

500

Avrundat till sparbeting

-72

-72

-72

-2 000

-2 000

-2 000

4 108

4 108

4 108

Övefförd från KS
Summa kostnadssänkningar
I förhållande till 2017
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Barn- och utbildningsnämnden
Perspektiv
KF rnål
Fokusområde
Nämndmål

I Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder
I Utveckla medborgar-/kunddialog
Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter upplever att de har en bra dialog med
verksamheterna

-

Bedömning (enkätsvar %)
. ... .
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål

Bedömning (antalet informationsträffar)
Bedömningsintervaller
Aktivitet

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål
Bedömning (resultat, % av budget)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Barn- och utbildningsnämndens mål

Bedömning (totalindex för riket 2014=79)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Gul
Röd
Grön
25- 74°/o
75 °/o eller högre
----:I Lägre än 25 °/o i,
Utveckla formerna för föräldrasamverkan
I - Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka
I svarsfrekvensen
i - Enkäter skickas ut en gång per år

1

-

Utveckling/Tillväxt
. • o
Langskig hallbar utveckling
I Underlätta för näringsliv och företagare
amtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med
det lokala näringslivet ges information/utbikining om
företa:ande/entre renörsska
Röd
Gul
Grön
>70%

i
.1

1

70-99%

Ii

100%

Utveckla dialogen mellan skolan och det lokal
I näringslivet/ kommunala verksamheter som
: arbetsgivare
- Identifiera vilka utbildningar/ utbildningslinjer som
I efterfrågas av det lokala näringslivet
-

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
I Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
I Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev.
I omfördelnin: av resurser
•

Röd

Gul

Grön

I Lägre än 98 %
98 eller 102%
99-101 %
högre än 102 %
I - Säkerställa att månatliga uppföljningar och
I prognoser görs med hjälp av kommunens
stödsystem
I - Öka dialogen mellan kommunens olika
1 verksamhetsområden för att uppnå mera effektivt
resursutnyttjande
Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
° et är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s
HNIE-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än
riket inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter
Gul
Röd
Grön
Lägre än 69
Mellan 69 78 t 79 eller högre
.- .
Medarbetarundersökningen görs gemensamt för
I hela kommunen en gång per budgetår av HRI enheten
-

-
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande: Anders Harr
Förvaltningschef: Heikki Kairento
Verksamhet och uppdrag
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl a
för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel..
Nämnden är kommunens tillsyns- och
prövningsmyndighet inom bl a bygg, plan, miljö och
trafik- och livsmedelsområdet.
Utvecklingstendenser 2018-2020
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt
hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd
och påverkas av rådande samhällsutveckling. Vi
behöver utveckla e-tjänster.
Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem
behöver uppgraderas för att anpassas till nyteknik
gällande e-tjänster. Målet är att det ska vara genomfört
senast under 2018.
När vi behöver rekrytera personal har vi ofta egen eller
bara enstaka sökanden med rätt kvalifikationer. Det gör
att personalkostnaderna kommer att gå upp liksom att
upplärningstiderna blir längre.
Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De
är juridiskt bindande men speglar inte den
samhällsutveckling som är idag och försvårar
bygglovshandläggningen.
Ny lagstiftning föreslås om enskilda avlopp, vilket
kommer att innebära att vi behöver öka
inventeringstakten av avlopp. Med de resurser vi har
idag kan vi bara inventera avlopp vid 40 fastigheter per
år. Inventeringarna går snabbt men det är
uppföljningsarbetet som tar tid.
Nämnden har idag mycket små resurser att arbeta med
miljöövervakning, miljökvalitets-normer,
hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att
det s.k frivilliga miljöarbetet ökar.

z
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
-

Driftbudget, tkr

Plan
2019

Budget
2018

Plan
2020

Budget
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar

2 414

2 414

2 414

11
30

32
35

45
40

Nettorarn

2 455

2 481

2 499

2 455

2 481

2 499

0

0

0

Ram inför 2018

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Differens

Investeringsbudget, tkr
Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

2018

2019

2020
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv

I Medborgare/Kund

KF mål

Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt
service med ett bra bemötande. Vi genomför dälför
1 återkommande kundundersökningar inom bygg-,
livsmedels- och miljöområdet.

-

Fokusområde
Miljö , bygg och hälsoskyddsnämndens mål
-

-

Bedömning

Röd

Gul

Bedömningsintervaller

<3,5

3,5 3,9

Jämförelsevärde

Perspektiv
KF mål
-

Fokusområde
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål

Bedömning

Bedömningsintervaller handläggningstider
Bedömningsintervall extra nämnd

Jämförelsevärde

-

Grön
>4,0

Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på
enkitfrågoma om service, bemötande och
handläggningstid.
Utveckling/Tillväxt

Långsiktig hållbar utveckling
: Underlätta för näringsliv och företagare
1 Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och
effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen
undersöka våra handläggningstider för bygglov och
miljöprövningar av verksamheter.
När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som
kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om
extra nämndssammanträden för att snabba så processen.
Gul

Röd

Grön

>10 ve (bygg)
<10 ve - 5 ve
<5 ve
>6 ve (miljö)
<6 ve - 4 ve
<4 ve
Inrättas inte vid
Inrättas när det
behov
behovs
Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-läggning
inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att
en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till
1 kommunen fram till dess att ansökan beslutats.
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och
I hälsoskydd framgår att en anmäiningspliktig verksamhet
får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig
anmälan inlämnats, om inte tillsyns-myndigheten
. bestämmer något annat.
•

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjåvrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2018-2020

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv

Ekonomi

KF mål

God ekonomisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Nåmndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara
kostnadseffektiva.

-

Fokusområde
Miljö , bygg och hälsoskyddsnämndens mål
-

-

Bedömning

Röd

Bedömningsintervaller

<60 %

Gul
60 70 %
-

1

Grön
1

>70 %

Jämförelsevärde

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

Perspektiv

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
K ompetensförsörjning och arbetsmiljö
Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser
där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi
enomför årli a arbetsrniliöundersökningar.

KF mål
-

Fokusområde
Miljö , bygg och hälsoskyddsnämndens mål
-

-

Bedömning

Bedömningsintervaller
ra:Mförelsevärde

Gul
Grön
Röd
10 % bättre än riksi 10 % sämre an : Riksgenom. !
!, riksgenomsnitt i snittet +/- 10% genomsnitt
. SK L och Rådet iör främjande av kommunala analyser
(RKA) erbjuder en modell och en enkät för att
kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i
1i kommuner och landsting med fokus på Hållbart
1 medarbetarengagemang (HME).

1
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Resultatbudget

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

-2 698

-2 801

-3 036

-2 853

-2 900

Kommunstyrelsen

-63 239

-61 052

-72 250

-76 788

-79 829

Barn o Utbildning

-155 698

-162 335

-152 066

-152 856

-153 641

Socialnämnden

-176 012

-174 327

-181 777

-182 804

-183 832

-2 416

-2 366

-2 455

-2 481

-2 499

400 063

-402 881

RESULTATBUDGET tkr
Kommunal skattesats
Kommunfullmäktige

Miljö, Bygg o Hälsa
SUMMA NÄMNDER

-

Löneökning 2017

-

411 584

-

417 782

-

422 701

-2 524

Löneökning 2018

-10 000

-10 000

-10 000

Löneökning 2019

0

-10 000

-10 000

Löneökning 2020

0

0

-10 000

Bidrag lärarlönelyft
Pensioner mm
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

-

1 850

1 850

1 850

925

0

-7 300

-11 066

-7 500

-500

-500

-16 050

-16 135

-16 050

-16 050

-16 050

424 087 -428 232

-

443 284

-

453 407

-

469 251

Skatteintäkter

300 899

300 622

305 781

312 106

319 852

Utjämningsbidrag

122 719

122 688

131 306

136 101

140 762

Välfärdpengar för
andel av mottagande

5 092

5 123

4 900

3 500

2 100

Finansiella intäkter

1 400

1 400

1 400

1400

1400

-100

-10

-100

-100

-100

428 743

429 823

443 287

453 007

464 014

6442

6442

6 439

6 436

6 433

Finansiella kostnader
Summa intäkter
Befolkning 1 nov föreg
år/årsskifte
Prognos minskning
befolkning

-5

-3

RESULTAT

4 656

1 577

3

1 % mål

4 287

4 284

SPARKRAV till 1 %
mål

400

-5 237

4 420

4 517

4 627

4 417

4 917

9 864

-
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Finansieringsbudget
Finansieringsbudget
Tkr

2017

2018

2019

2020

Prognos

Plan

Plan

Plan

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar

1 577

3

-400

-5 237

16 050

16 050

16 050

16 050

17 627

16 553

15 650

10 813

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

17 627

16 053

15 650

10 813

0

0

0

0

-35 403

-44 735

-26 795

-96 665
0

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av immateriella tillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-35 403

-44 735

-26 795

-96 665

0

25 000

10 000

80 000

Kassaflöde av investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0

0

0

0

-4 000

0

0

0

1 500

1 900

1 900

1 900

-300

-300

-300

-300

-2 800

26 600

11 600

81 600

0

0

0

0

-20 576

-2 082

455

-4 252

Likvida medel vid årets början exkl bolagen

33 473

12 897

10 815

11 270

Likvida medel vid året slut exkl bolagen

12 897

10 815

11 270

7 018

22 500

22 500

22 500

22 500

35 397

33 815

33 770

29 518

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

ÅRETS KASSAFLÖDE

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)
Disp likvida medel exkl bolagen
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Investeringsbudget 2018-2022
ÅR 2018

ÅR 2019

ÄR 2020

ÄR 2021

ÄR 2022

SUMMA

4 130

1 985

2 000

2 000

0

10 115

SOCIALNÄMNDEN

400

400

400

300

0

1 500

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

300

0

0

0

0

300

4 100

0

0

0

0

4 100

4 500

0

150

200

200

5 050

KULTUR- OCH INTEGRATION

230

1 040

0

0

0

1 270

CAMP GIELAS OCH FRITID

100

100

3 500

0

0

3 700

IT-ENHETEN

2 445

4 300

1 695

1 495

1 495

11 430

KOSTENHETEN

1 500

50

100

200

350

2 200

FASTIGHETER

8 800

6 000

78 400

88 400

5 400

187 000

0

0

0

0

0

0

GATU- OCH PARKENHETEN

5 490

4 850

4 450

4 400

4 400

23 590

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

31 995

18 725

90 695

96 995

11 845

250 255

7 150

3 000

1 000

1 000

975

13 125

570

450

200

0

0

1 220

4 880

4 400

4 400

4 400

4 400

22 480

140

220

370

420

470

1 620

SUMMA AVGITTSFINANSIERAD VERKSAMHET

12 740

8 070

5 970

5 820

5 845

38 445

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR
SKATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

44 735

26 795

96 665

102 815

17 690

288 700

NÄMND / ENHET
Belopp i tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KOMMUNSTYRELSEN
LEDNING EKONOMI

STÖDFUNKTIONEN /

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

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

AFFÄRSVERKSAMHETER
STADSNÄT
CAMP GIELAS
VATTEN OCH AVLOPP
AVFALLSENHETEN

