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Sammanfattning
Delårsresultat

+ 30,3 mkr

Invånarantal

6 397

God ekonomisk
hushållning uppnås

JA!
Resultatprognos

+2,1 mkr
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Sjuktal

5,32 %

Finansiella mål

6 av 6
uppfyllda
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Förvaltningsberättelse
Arvidsjaurs kommuns delårsredovisning visar
hur kommunmedlemmarnas gemensamma
skattemedel hittills har använts under 2018 och
hur mål inom verksamheterna har uppfyllts.
Verksamheten i kommunen är omfattande och
berör alla som lever och verkar i kommunen.
Arvidsjaurs kommun visar ett prognostiserat
överskott om ca 2,1 mkr. Verksamheterna har
arbetat på ett kostnadsmedvetet sätt och varit
återhållsamma i hantering av tilldelade resurser.
Arvidsjaurs kommun står, liksom
kommunsektorn i stort, inför stora utmaningar.
De äldre blir fler samtidigt som antalet unga
ökar. Det innebär att kommunen behöver mer
äldreomsorg, mer barnomsorg och mer personal
i både omsorg och skola. Det kommer att
behövas ekonomiska och verksamhetsmässiga
prioriteringar kommande år för att klara
kommunens kärnuppgifter.
Under 2015 och 2016 tog kommunen emot
många flyktingar och ensamkommande barn.

Vid årsskiftet 2015/2016 ändrades politiken i
Sverige vilket innebar att färre ensamkommande
har kommit till kommunen. Verksamheten har
därför minskat drastiskt under året i takt med
att ungdomarna fyllt 18 år och skrivits ut från
HVB-hemmen. Det har därmed genomförts
personalminskningar och även uppsägning av
lokaler har genomförts.
Försäljning av Vittjåkkområdet har ännu ej skett,
däremot har köp av Prästberget genomförts.
Kommunen arbetar fortlöpande för att
verkställa regeringens mål om bredband till alla.
Arbetet har under året i stort koncentrerats till
att påbörja den utbyggnad som genererats av
inkomna intresseanmälningar. För att uppnå
stordriftsfördelar för drift av stadsnät har
fem kommuner, varav Arvidsjaur är en, och IT
Norrbotten startat ett samarbete.
Kommunens räddningstjänst har under året
varit föremål för kompetensuppbyggnad.
Kommunen har nu såväl räddningschef som
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beredskapssamordnare varför samarbetet med
Storumans kommun upphört.
Sommarens varma och torra väder medförde att
vi hade 23 skogsbränder under två veckor, dvs
en tuff prövning för vår organisation.
Den stora ökningen av personer över 85 år gör
att kommunen måste planera för mera stöd i
hemmet, i kombination med korttidsvård och
hemsjukvård. Det planeras även för införande av
mer modern teknik som stöd - e-hälsa, både för
personal och medborgare.
Det har varit ett stort inflöde av ärenden inom
socialtjänsten när det gäller barn och unga.
Vakanser på tjänster har gjort att verksamheten
under året tidvis hyrt in socionomkonsult för att
klara lagens krav på utredningstider.
Avdelningen för funktionshindrade har
genomgått stora förändringar, med nya ärenden
som kräver nya lösningar.
Inom skolan har stort fokus lagts på att
verkställa resultatet av den skolgenomlysning
som gjorts av grundskolans verksamhet på
initiativ av fullmäktiges presidium. Ny skolchef
har tillträtt 2018-07-01 och denne har fortsatt
det arbete som tidigare tillförordnade skolchefer
påbörjat.

Lokalbristen inom förskolan och årskurs 1-6 är
akut och har diskuterats i olika forum under
året. En tillbyggnad av befintlig skola har varit en
prioriterad fråga. Beslut har därför tagits om att
genomföra om- och tillbyggnad av Ringelskolan/
Tallbackaskolan.
Kommunledningen har under året som
gått bland annat fortsatt arbetet med att
vidareutveckla organisationen och interna
arbetssätt. Bland annat har tidigare ”Fritid”
slagits samman med ”Kultur”. Avsikten är
naturligtvis att såväl verksamhet som kostnader
påverkas positivt. Därutöver har en befattning
som chef för Stöd och Service (HR, IT, Ekonomi,
Resurscentrum och Näringslivskontoret
inrättats.
Implementering av gemensam medborgar-/
turistinformation har genomförts.
Verksamheten tog sin början under
mars och målet är en hög servicegrad till
kommuninnevånare och turister i kontakterna
med kommunen.
Under perioden har kommunen avyttrat
Moskosels skola.
En oroande utveckling är
befolkningsminskningen i kommunen.
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Omvärldsanalys
Inflation nära
Riksbankens nivå

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och
SKL (Sveriges kommuner och Landsting) räknar
med att BNP växer med närmare 3 procent i
år. Under konjunkturåterhämtningen har det
framförallt varit den inhemska efterfrågan som
drivit tillväxten.
Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den
internationella utvecklingen bättre fart vilket
gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan
förväntas dock försvagas under 2019, då
högkonjunkturen får sin topp och BNP växer
långsammare.
SKL räknar med att antalet arbetade timmar
inte ökar alls nästa år vilket innebär en snabb
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det
innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt
växande behov av skola, vård och omsorg som
den snabba befolkningsutvecklingen för med
sig.

KPIF-inflationen (konsumprisindex inkl
energipriser) är 2,2 procent vilket delvis beror
på en snabb ökning i energipriserna. Den
underliggande inflationen (KPI) har utvecklas
enligt Riksbankens mål hittills i år och prognosen
för inflationen ligger på 2,0 procent.

Befolkning

Vid halvårsskiftet hade antalet innevånare
sjunkit med 43 personer från 6 440 till 6 397.
Antalet innevånare den 1 november bestämmer
skatteintäkterna kommande år.

Arbetslöshet

I Arvidsjaur var totala arbetslösheten i augusti
7,5% mot förra årets 8,9%.
(Källor: SKL, Riksbanken och
Arbetsförmedlingen)
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Ekonomiskt resultat för
perioden
Kommunen
Periodens resultat visar ett positivt resultat
med 30,3 mkr (2017-08-31, 24,7 mkr).
Förklaringen till detta kan vara en större
kostnadsmedvetenhet i verksamheterna. Man
har bl. a. sparat in på vissa chefspositioner
där personer har slutat och man har inte alltid
ersatt föräldralediga.

Löneökningarna är inte fördelade för alla
grupper och där finns en del av förklaringen på
det positiva resultatet för delåret. Intäkterna
ligger över periodbudgeten med ca 7,3 mkr
och utgifterna ligger under periodbudgeten
med ca 23,7 mkr. Det återstår att se om
trenden håller i sig. Det gör den inte om man
ser på verksamheternas egna prognoser för
återstående del av året, där man
prognostiserar för ett överskott på ca 2,1 mkr.
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Kommunens resultatprognos
Årets resultat är prognostiserat till +4 mkr mot
årets nollbudget, alltså en budgetavvikelse
på +4 mkr. Totalt uppvisar nämnderna ett
prognostiserat underskott på 0,4 mkr.
Fördelat på nämnderna:
Kommunstyrelsen + 8,9 mkr,
Miljö- bygg- och hälsoskydd +0,4 mkr,
Barn och utbildningsnämnden -5,5 mkr
Socialnämnden -4,2 mkr.
Orsaken till försiktigheten i prognoserna kan
vara rädslan att göra för optimistiska prognoser.
Skatteintäkter och generella bidrag
ligger i paritet med budget. Prognos för

pensionskostnader ligger på en negativ avvikelse
på 0,5 mkr.
Nuvarande prognosresultat med överskott 2,1
mkr kan jämföras med 2017 års överskott på ca
18 mkr (innan jämförelsestörande poster).

Låneskuld
Kommunen har inga låneskulder. Likviditeten
är mycket bra med 95,5 mkr i likvida medel.
Kommunen har däremot ansvarsförbindelser
för pensioner intjänat före 1998. Beloppet
uppgår till 154 mkr per 2018-08-31. Denna
ansvarsförbindelse är inte upptagen i
kommunens balansräkning.

Kommunens resultat

Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31
exkl. interna poster
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Koncernen

I sammanställd redovisning har vi eliminerat
Kommunkoncernen består av Arvidsjaurs
kommun, Arvidsjaur Kommunföretag, Arvidsjaur interna poster mellan kommunen och bolagen.
Flygplats, Arvidsjaurs Energi, Arvidsjaurhem och
Fastighetsföretaget.

Koncernens resultat

Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31
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Kommunkoncern, utfall och
prognos

Redovisningsprinciper

Arvidsjaurs kommun följer den kommunala
redovisningslagen och de rekommendationer
Periodens resultat på 36,7 mkr ligger i paritet
som lämnats av RKR (Rådet för kommunal
med förra årets periodresultat. Helårsprognosen
redovisning).
visar ett positivt resultat på ca 14,8 mkr för hela
kommunkoncernen före extraordinära poster
Komponentavskrivning tillämpas från och med
och skatt.
2017 på samtliga större anläggningstillgångar
och införs succesivt på gator och vägar.
I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder som i senaste
årsbokslut, med följande förändringar:
Reservation för osäkra fodringar, aktivering
av årets investeringar och uppbokning av
förändringar i timlöner och semesterlöneskulder är inte gjorda. Ett fåtal konton är
inte avstämda.
De kommunägda bolagen har upprättat sina
beslut enligt K3 med undantag av Arvidsjaur
Flygplats AB.
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Investeringsredovisning

Investeringar
Kommunens påbörjade investeringar uppgår
till 16 mkr (2017-08-31, 11 mkr) mot budget
70 mkr, en genomförandegrad på 23 procent,
alltså en relativt låg genomförandegrad efter 8
månader. Skattefinansierade investeringar ligger
på 13 mkr, och affärsdrivande investeringar
ligger på 3 mkr.

Prognosen för årets investeringar är 41 mkr mot
budgeterade 70 mkr. Avvikelserna på uteblivna
investeringar beror på att vi har en relativt
liten organisation som ska orka upphandla och
genomföra planerade projekt, där en stor del
måste genomföras under barmarkstid.
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Kommunens driftredovisning
Perioden 2018-01-01 - 2018-08-31,
inkl. interna poster per nämnd

Nämnderna, utfall och prognos
kostnader p.g.a. kostsamma placeringar
och uteblivna LSS-ersättningar från staten.
Iordningsställande av nytt gruppboende har
pågått under våren. Ökade kostnader för
personal kommer även här att påverka utfallet.

Kommunstyrelsen + 8,9 mkr. Lägre
kostnader och högre intäkter än budgeterat.
Vissa befattningar har inte ersatts och
kostnadsmedvetandet har blivit bättre.
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden + 0,4
mkr: Ökade intäkter för bygglov och lägre
kostnader för personal.

Samlat prognos från nämnderna visar ett
negativt resultat med 0,4 mkr.

Barn och utbildningsnämnden -5,5 mkr: Lägre
periodresultat hittills, men man förväntar ökade
kostnader för personal och inrättande av en ny
gymnasieutbildning.
Socialnämnden -4,2 mkr: Lägre periodresultat
hittills men även här förväntar man sig högre

Årets löneöversyn är vid delåret till största
del klar, förutom lärarfackens förhandlingar.
Detta har medfört att de flesta löneökningar
är inräknade i nämndernas utfall och delvis i
prognoserna. Dock är löneökningsbudgeten
ännu inte fördelad på nämnderna, vilket gör
prognosarbetet svårt.
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Kommunala bolag

Ekonomiskt utfall 2018-01-01 - 2018-08-31,
inkl. koncerninterna poster, före dispositioner och skatt

Arvidsjaurs Energi prognostiseras göra ett
sämre resultat mot förra årets bokslut pga
väderutfall, ökade priser på bränsle, ökade
reparationskostnader och uppkommen vakans
i fastighetsuthyrningen. Prognosen håller dock
mot budgeten.

Från mitten av september kommer en ny aktör
att sköta reguljärtrafiken mellan Stockholm
och Arvidsjaur. Både intäkter och utgifter har
minskats under denna period, och prognosen
ger ett underskott på 1 mkr mot budget före
dispositioner om 2 mkr.

Arvidsjaur Flygplats har haft problem med
det upphandlade flygbolaget Nextjet som
gick i konkurs under våren, vilket har medförd
uteblivna intäkter. Personalen har till viss
del kunnat hyras ut till andra aktörer under
sommaren.

Arvidsjaurhem prognostiserar en vinst före skatt
på 9,7 mkr. Antalet uthyrda lägenheter ligger på
99 %, vilket ligger i paritet med föregående år.
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Balanskravsutredning

God ekonomisk hushållning

Utifrån nuvarande prognos kommer
balanskravsresultatet att bli så litet att
avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR)
ej kan genomföras.

I kommunallagen anges det att det ska finnas
verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Grundläggande är att verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt
samt att varje generation ska bära kostnaden
för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.

Kommunen har möjlighet att avsätta medel
till RUR om överskottet överstiger 2% av
skatteintäkter och generella statsbidrag. RUR
skall användas till att utjämna resultaten i en
konjunkturcykel. I Arvidsjaur har 31,8 mkr
avsatts till RUR tidigare år.

Kommunfullmäktige har fyra övergripande mål
som mäts i fyra perspektiv: Medborgare/kund,
Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare.
Kommunen har även fastställd sex finansiella
mål.
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Måluppfyllelse

Kommunen har sex finansiella mål. Samtliga mål bedöms vara uppfyllda.
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Övrig måluppfyllelse
God måluppfyllelse borde innebära att 75% av
målen inom perspektiven Medborgare/kund,
Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare
ska vara uppnådda. Tyvärr är en del av målen
inte mätta än (se diskussion nedan). Vissa andra
mål går inte att mäta då uppdragsgivaren har
varit otydlig i målarbetet.

Utveckling/tillväxt: två av fyra mål är uppfyllda,
ett kan ännu inte besvaras (näringslivsranking)
och ett mål går inte att mäta med angiven
mätmetod.

Nämnderna har brutit ner de fyra övergripande
målen i sina mål-och resursplaner.

Arbetsgivare: ett av fyra mål ar uppfyllda, tre
väntar på HME-undersökning senare i höst. Den
senaste HME-undersökningen gjordes 2017 och
då fick Arvidsjaurs kommun godkänt.

Medborgare/kund: ett av fyra mål är uppfyllt,
övriga har inte kunnat besvaras, då man har
beställd SCBs medborgarundersökning som inte
är klar, samt enkät till socialnämndens brukare
som blir klar i november

Ekonomi: två av fyra mål är uppfyllda. Ett av
målen är delvis uppfyllt och ett är ej mätbart.

Vi bedömer att god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås när resultaten av enkäter
och undersökningar är klara. I vissa fall måste
uppdragsgivaren ändra målen och mätmetod för
att målen ska kunna utvärderas.
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