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Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som
kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna
och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan
till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och
planen fastställs sedan i oktober/november.
Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar,
planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande
av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
Skatteintäkterna baseras på antalet skrivna i kommunen 1 november.
Alla medborgare som är skrivna i kommunen från det datumet bidrar till
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.
Nya preliminära befolkningssiffror har kommit under hösten som visar en
större befolkningsminskning vad som tidigare prognostiserats. I skrivande
stund är befolkningsnettot på -112 personer. Slutlig information om
befolkningssiffror 1 november lämnas från skatteverket till kommunen
under senare delen av november månad. Befolkningsminskningen innebär
att kommunen att skatteintäkterna minskar. Med anledning av detta har
budgetramarna för 2019 justerats.
Kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 § 76 beslut om preliminär
mål- och resursplan 2019-2021.
Kommunstyrelsen har 2018-10-09 § 214 tagit fram förslag till nya ramar,
med utgångspunkt från ändrade förutsättningar i skatteunderlaget
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige 2018-11-27 § 135.
Yrkanden under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)
Bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär att följande
budgetramar fastställs:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2 647 tkr
69 393 tkr
151 546 tkr
182 473 tkr
2 484 tkr
408 543 tkr

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 135 2018-11-27
Ks § 229 2018-11-12
Centerpartiets förslag till mål- och resursplan
Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen
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Yrkanden under sammanträdet, forts.
Bjarne Hald (c)
Bifall till centerpartiets förslag, vilket innebär att följande budgetramar
fastställs:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2 903 tkr
68 000 tkr
151 948 tkr
182 473 tkr
2 484 tkr
407 808 tkr

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att
kommunfullmäktige beslutat enligt Marcus Lundbergs yrkande.
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för Marcus Lundbergs yrkande.
Nej-röst för Bjarne Halds yrkande.

Bilaga ./.

Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige avgivit 18 ja-röster och
10 nej-röster. En stol är tom. Röstresultatet innebär att fullmäktige beslutat
i enlighet med Marcus Lundbergs yrkande.
Omröstningsresultatet läggs som bilaga till protokollet.
Kommunfulbnäktiges beslut
1. Mål- och resursplan 2019-2021 (hela kommunen) antas.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgmpp

Justerandes sign

Reservationer
Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för egen yrkande.
Kristina Bäckström (c), Leif Andersson (c), Patrik Nilsson (c), Martin
Nilsson (c), Kristina Lundberg (c), Lennart Wigenstam (c), Ann-Karin
Sörmo (c), Jonas Granberg (c) och Samuel Wigenstam (c) reserverar sig
till förmån för Bjarne Halds yrkande.
Beslutsunderlag
Kf § 135 2018-11-27
Centerpartiets förslag till mål- och resursplan
Ks § 229 2018-11-12
Förslag till Mål- och resursplan för hela kommunen

Utdragsbestyrkande

Mål- och resursplan i
Arvidsjaurs kommun
från och med 2019

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2019--2021
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2019-2021
Resursplaner
-

Driftbudget 2019
Driftbudgetplan 2019-2021
Investeringsbudget 2019
Investeringsplan 2020-2023
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Vision

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Conskat läge En attraktiv tillväxtkommun

MEDBORGARE /
KUND

UTVECKLING /
TILLVÄXT

EKONOMI

MEDARBETARE

Kommunfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges mål:

Kom munfullmäktiges
mål:

Kommunfullmäktiges
mål:

God ekonomisk
hushållning

Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde:

Fokusområde:

Samverkan, effektivitet och
koncerntänkande

Kompetensförsörjning

Engagerade och nöjda
medborgare och kunder
Fokusområde:
Utveckla rnedborgar-/
kunddialog

Långsiktig hållbar
utveckling

Fokusområde:
Underlätta för näringsliv
och företagande

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet

Arbetsmiljö
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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 verksamhetema som
inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa
behövs också för au främja en kosmadseffektiv 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 ställning. 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 2019-2021

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 budgetraniar 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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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. När 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 avgiftsfinansiemd 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.
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SWOT-analys

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

Styrkor

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

Svagheter

Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga
personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styming. 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 krav
och regler
Åg
. archr" ektiv
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, 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
Internationellt varumärke, direktflyg även
sommartid?
Hur ska vi skapa andra intäkter?
Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även
för lokalbefollmingen.
Samordna med övriga bolag
Rotavdrag för hyreslägenheter?
Utökad verksamhet med värnpliktiga vid AJB

9A-
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Befolkningsutveckling SCB
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Löner och priser

Prisindex
kommunal
verksamhet
2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad

3,5

3,2

3,5

3,5

3,5

Övrig förbrukning

2,7

2,4

2,6

2,6

2,6

3,2%

2,0%

3,2%

3,2%

3,6%

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 utrangems 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 skauefinansiemde
och avgiftsfinansiemde investeringar.

•

Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.

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

Skatteuttag
Budget beräknas utan skattehöjning.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Lotta Åman
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt

Verksarnhet och uppdrag
Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision
om att Anickjaur zäxer för enhållbur frarntid med ett
önskat läge om att vara En attraktiv tillziixtkonywn
Verksamheten utgår från värdegrunden om Glä4g
Respekt od2 Prfessionalitet
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.

Verksarnhetsid
Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi
med ansvarsfullt användande av intäkter ge god
service och stöd till Arvidsjaurboma, näringslivet och
till vår egen kommunala organisation.
Utvecklingstendenser 2019-2021
Såväl omvärldens allt hastigare förändringar 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
e-tjänster är exempel på att effektivisera
arbetsprocesser och minska den administrativa
bördan. Arbetet med framtagande
ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016 och
kommer att avslutas under 2019. En ökad
digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på
sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad
kostnadseffektivitet.
Efterfrågan 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 ans ökt om, vilket gör att verksamheten
måste vara mycket tydlig i sina prioriteringar.

r&C

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
investerare. Investeringar i Norrbotten är
samarbetspartner.
Kulturfrågoma ingår i en ny organisation och
verksamheten har reducerats. Integrationsinsatsema
minskar med anledning av lägre tillströmning av
nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse
och ges en mer framträdande roll under planperioden.
Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas
under ledning av den samiska koordinatorn.
Förändrad organisation gällande unga under 18 år från
HVB-hem till stödboende samt 18 Plus, har medfört
en ökad effektivisering inom såväl ekonomi som
verksamhet. Detta krävs då ersättningsnivåerna från
Migrationsverket minskar kraftigt under perioden.
Avveckling av stödboende för unga under 18 år
slutfördes i november 2018. 18 Plus-verksamheten
beräknas fortsätta under planperioden så länge det
finns insluivna.
Samverkan inom koncernen behöver öka under
planperioden liksom samverkan med andra kommuner
och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10.
Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda
kommuner och kommungrupper om samverkan inom
olika områden.
Prognosen för 2019 och 2020 visar på en mycket
ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter
som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses
över.
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Kommunstyrelsen
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Budget
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar 2,3%, 2,6% 2,6%
Verksamhetsförändringar*

76 593

76 593

76 593

1 747
-6 300

1 958
-6 300

2 000
-6 300

Nettoram

72 040

72 251

72 293

Ram inför 2019
Kommunstyrelsen+kf

72 040

72 251

72 293

0

o

o

Investeringsbudget, tkr

2019

2020

2021

Kommunstyrelsen

55 910

44 040

Driftbudget, tkr

Differens

Kommentarer investeringsbudget
För budgetåret 2019

- Om/tillbyggnad Tallbackaskolan ingår med 15 500 tkr.

Verksamhets förändringar
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Kulturskolan
Bibliotek
Ungdomar in
18+
Politik
Näringsliv
S amhällsbyggnads
Kommunstyrelsen
Fastighet
Resurscentrum (omfördelning enl KsAu 29/10)
Summa besparingar

2020
2019
1 500
1 500
500
500
300
300
500 — 500
500
500
1 300
1 300
223
223
1 500
1 500
800
800
51
51
1 363
1 363
-2 237 -2 237
6 300
6 300

2021
1 500
500
300
500
500
1 300
223
1 500
800
51
1 363
-2 237
6 300
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Kommunstyrelsen
Perspektiv
KF mål

Medborgare/Kund
Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fokusområde

Utveckla medborgar-/kunddialog
Nöjd medborgarindex av rikets snitt

-

Kommunstyrelsens mål
Bedömning

Röd

Gul

Grön

Bedömningsintervaller

<Rikets smtt

Jämförelsevärde

SCB:s Medborgarundersöknmg

Perspektiv
KF mål

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde

Underlätta för näringsliv och företagare
1. Minst två stöne näringslivsträffar med fokus på tillväxt
med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun o näringsliv
2. Två branschträffar med kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens mål

Bedömning

Bedömningsintervaller

Rikets snitt

Gui

Röd

1.
2.

0
0

>Rikets snitt

1.
2.

1
1

1.
2.

2 >
2
-

Jämförelsevärde
Perspektiv
KF mål
-

Fokusområde
Kommunstyrelsens mål
Bedömning

Bedönmingsintervaller

Ekonomi
i Ekonomisk medvetenhet

Samverkan, effektivitet och koncerntänkande
Antal genomförda investeringar i % av beslutad
investeringsbudget
Röd

2. 0-39%

Gul

I 2. 40-75%
I

(

2. 76-100%
i

Jämförelsevärde
Perspektiv

Arbetsgivare

KF mål

Attraktiv arbetsgivare
Kompetensutveckling och arbetsmiljö
1. Erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare
och år (externt eller internt)
2. Minst två skyddskommitteer per år
3. Minsk två övergripande skyddskommitteer per år

-

Fokusområde
Kommunstyrelsens mål

Bedömning

Bedömningsintervaller

Jämförelsevärde

Röd

1.Under 1
2. Under 2
3. Under 2

Gul

1. IVIinst 1
2. Minst 2
3. Minst 2

1. Over 1
2. Över 2
3 Över 2
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Socialnämnden
Ordförande: Leif Rönnqvist
Förvaltningschef: T.f Pernilla Berggren
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.
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

trygghetslägenheter där socialnämnden
administrerar kön. Socialnämnden bevakar
förslag i proposition juni 2018- biståndsbedömt
trygghetsboende som ger kommunen möjlighet
men inte skyldighet att ge biståndsbeslut för
personer som behöver stöd och hjälp i boendet
och annan lättillgänglig service. Ifall
propositionen går igenom förväntas lagen träda i
kraft 2019.
2018 infördes ny lag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
primärvården har utökat ansvar och tiden innan
betalningsansvar inträder kortas ner. Vi ska
kunna vårdplanera under mellandagar och
storhelger. Socialtjänstens chefer måste medverka
vid planering vid utskrivning i större omfattning
än tidigare.
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.

Utvecklingstendenser 2019

Socialnämndens inriktning är gott bemötande,
flexibilitet och intern och extern samverkan.
Under planeringsperioden behöver vi kartlägga
verksamhetens processer och omsätta i
förbättringsalternativ i den mån vi kan utifrån
ekonomiska och personella resurser.
Medarbetarbetarna ska vara kostnadsmedvetna.

Hemsjukvården förväntas öka. 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
införde IT-stöd inom den palliativa vården under
2017. Vi planerar att IT- stöd används inom hela
hemsjukvården.

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
kontinuerligt. Behov av nattillsyn ute i byarna kan
inte tillgodoses med nuvarande resurser.

Bemanningen på våra vård- och omsorgsboenden
ses över i takt med att de boende får individuella
biståndsbeslut. Når boendeplatser har minskat
har de som flyttar in fått större
omvårdnadsbehov. Regeringen beslutade 2016
om en ändring i socialtjänstförordningen. I
förordningen förtydligas att den enskildes behov
ska vara styrande, och det ska finnas tillräckligt
med personal dygnet runt.
Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är
något som vi arbetar med inom hela
verksamheten. Vi undersöker bL a om nattillsyn
med kamera är kostnadseffektivt och bra för den
enskilde.

Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom
äldreomsorgen. I centrala Arvidsjaur finns
Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39
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Socialnämnden
Avdelningen för funktionshindrade ser ökad
inströmning av ärenden. Komplexiteten i
ärendena har ökat, liksom kostnaden för boende
på arman ort. Gruppboendena kommer på sikt
att behöva byta inriktning för att svara mot andra
behov än iriag. Ny gruppbostad inrättas under
2018 med målsättning att vi ska klara fler behov
på hemmaplan.
Försäkringskassans omprövningar 2016 2017
innebar att kostnader inom personlig assistans
övervältrades till kommunen.
Administrationen inom personlig assistans har
ökat. Chefer och handläggare signalerar att de
inte alltid räcker till för att planera för
förändringar 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.
Under 2018 återinförs 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.
-

Individ och familjeomsorgen fortsätter att
utveckla insatser för att motverka spelmissbruk.
Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn
och unga.
Försöriningsstödets kostnader hålls nere genom
bra samarbete inom DUNA där
Arbetsförmedlingen och Resurscentrum är våra
samarbetspartners .
Vår förhoppning är att bristen på socionomer
som funnit under flera år nu ska vara borta och
att vi kan ha fast anställd personal på alla tjänster.
God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges
möjlighet att styra verksamheten och stötta
medarbetama.
Socialjour genom beredskap för socialsekreterare
samt handläggare och chefer i beredskap för att
fylla kravet på planering årets alla dagar införs på
prov 2018 och kommer att påverka vår dagliga
verksamhet samt medföra högre kostnad.
Hela socialnämndens ledning har under många år
varit ansträngd, detta innefattar också
handläggare och administrativ personal.
Utveckling förutsätter att det finns tid avsatt för
att sätta sig in i och sedan driva frågor.

'6 1\-

Besparingskrav med utgångspunkt i ramen som
lades november 2017 imiebär att personalen ska
minska med totalt 3 tjänster, företrädesvis genom
att inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar.
Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada
0 5 år förväntas minskning med 14
6 15 år förväntas ökning med 18
16 19 förväntas minskning med 33
20 64 förväntas minskning med 42
65 79 förväntas minskning med 31
80 + förväntas ökning med 39
-

-

-

-

-

Verksamhetsförändringar 2019

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala
tjänster. Syftet är att klara kommande behov från
den växande gruppen äldre då tillgången till
vårdpersonal ser ut att minska i framtiden.
Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för
brukama är i fokus och samverkan med
civilsamhället ska ingå.
Digital signering testas under hösten 2018, vi
behöver hitta metoder för säker
läkemedelshantering och insatser till enskilda.
Om testema utfaller positivt kan vi gå vidare med
upphandling under 2019.
Efterlevandesamtal och smärtskattning ska
förbättras med start 2018 och uppföljning i
patientsäkerhetsberättelsen för 2018 som
socialnämnden delges mars 2019.
Resursteamet och dagverksamheten Utsikten
upphör då stimulansmedel, 2 miljoner, från staten
försvinner.
Inom samordnade individuella planer behövs
interna rutiner och kompetensutveckling.
Det är fortfarande oklart vad som händer inom
LSS lagstiftningen och vad det kommer att
innebära för kommunen.
Grundförslagen från genomlysningen inom AFF
ska genomföras, bl a ska vi arbeta för att ta hem
brukare som vårdas på annan ort. Vi planerar för
att kunna erbjuda plats för personer från
närliggande kommuner.
Gruppbostad innebär också att vi säkerställer
kompetensförsörjning och kvalitet.
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Socialnämnden

Innehållet inom daglig sysselsättning måste
förändras utifrån brukamas behov.
Utbildning för ledningspersonal inom statistik,
inrapportering ska prioriteras.
Individ och familjeomsorgen har fått ansvar för
spelberoende från 1 jan 2018.
Kompetensutveckling behövs och samarbete
med skolan runt unga måste utvecklas.
Ökad samverkan mellan Avdelningen för
funktionshindrade och Individ och
familjeomsorgen, exempelvis unga vuxna.

Möjligheterna att ta emot extratjänster,
praktikanter m fL grupper behöver förbättras och
den ersättning kommunen får när vi tar emot
extratjänster måste fördelas ut till de
verksamheter som har handledaruppdragen.
Kostnadssänkande åtgärder ska göras genom
personalneddragningar, i första hand vid
pensionsavgångar och vid längre ledigheter.
Ytterligare besparingar görs inom ramen för
handikappverksamheten avseende LSS-boenden och
personlig assistans.
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Socialnämnden

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Exkl. kapitalkostnader

184 904

Budget 2018 (t kr)

184 904

184 904

Löneökningar beräknas inte här

1 423

3 031

4 639

-3 854

-3 854

-3 854

Nettorarn

182 473

184 081

185 689

Ram infir 2019

182 473

184 081

185 689

0

0

0

Prisökningar
Verksamhetsförändringar *

Skillnad

Investeringsbudget 2019-2023

E-hälsa inom
äldreomsorgen

Livslängd

Reinvestering

antal år

år

2019

2020

2021

2022

2023

400

400

400

400

400

4

100

100

100

100

100

10

Övriga inventarier

111~~111111111.111111.11~11111.111111111111111
500
500
500
500
500

*Verksamhetsförändringat

2019

2020

2021

Besparingar

3 854

3 854

3 854
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Socialnämnden
Investeringsäskande för proj ekt som uppfyller kriterierna för investeringar enligt Riktlinjer för
investeringar,
punkt 1 Riktlinjer för investeringar och punkt 2 Grundregler för investeringar.
Behov samt Utredning och Beredning

Utredningens innehåll beskrivs i Rikt1i4er för imestaingar, punkt 6 Investeringsmodell.
Projekt 1
E-hälsa inom äldreomsorgen
I vårpropositionen 2018 tillskjuter regeringen 350 miljoner till välfärdsteknik för äldre. Socialnämnden har

180416 angett i verksamhetsplan för 2019 och framåt att e-hälsa är ett prioriterat område.
Investeringsprojektet innehåller leasingkostnad alternativt inköp av teknisk plattform som ska stödja olika
produkter inom boenden och hemtjänst.
De produkter som står överst på listan är nattkameror och verktyg för digital signering.
Motiv till investeringen är svårigheter att få tillräckligt med personal inom socialtjänsten, vi måste hitta lösningar
som gör arbetet mer attraktivt och samtidigt effektivisera verksamheten. Brukamas nöjdhet och trygghet ska
också bibehållas och helst öka.
Projekt 2
Övriga inventarier

Vårdsängar och madrasser byts ut kontinuerligt, ca 4 sängar och 20 madrasser/år.
Taklyftar inom vård och omsorgsboende behöver bytas ut, kostar ca 7 tkr/st.
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Socialnämnden
Perspektiv
KF mål
-

Fokusområde
Sociafflämndens mål
Bedömning

Bedömningsintervaller

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

Gui

Röd

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

-

Jämförelsevärde
Perspektiv
KF mål
-

Fokusområde
Socialnämndens mål
Bedömning

Utveckling/Tillväxt
Långsiktig hållbar utveckling

Underlätta för näringsliv och företagare
Lagstadgad service och trygghet för Arvidsjaurbor i
alla åldrar och livssituationer
Röd

Gui

t

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

1-5
0
Mer än 5
,
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.

Perspektiv

Ekonomi
God ekonomisk hushållning

KF mål
-

Fokusområde
Socialnämndens mål

Bedömning

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

Gul

Grön

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

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

Perspektiv

Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare

KF mål
-

Fokusområde
Socialnämndens mål
Bedömning

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

-

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Friska medarbetare
Röd

Gul

Grön

j Lägre ån 8,17
Högre än 9,2
8,18-9,2
Genomsnittliga sjuital inom hela verksamheten ska
inte vara högre än under 2016
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: Stefan Millgård
Verksamhet och uppdrag
Barn - och utbildningsnämndens ansvarsområde
innefattar verksamheterna förskola, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesätskola, svenska för invandrare (SFI) och
kommunal vuxenutbildning.
Verksamhetside'
Barn och utbildningsnämndens vision är "Enlärande
-

organisation där bamets/dezens lärande alltid står i fdeus" .
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 clag 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 2019-2021
Allmänt

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola
fortsätter att öka, vilket även medför behov av ökade
resurser. Dock finns inga nyckeltal i verksamheten,
något som borde finnas. Nyckeltal kommer att tas fram
snarast.
Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål
än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både
vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning. Det finns behov av
modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet, vilket 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.
Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi
för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska
skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Det
övergripande målet med strategin är att skolan ska ta
tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan
till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en
hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och
likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar
ett huvudmål och flera dehnål som ska uppnås till 2022.
Fokusområdena är:
1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring
digitalisetingens möjligheter
Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk
4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. I förskoleklass
finns tillgång till läsplattor och i åk 1-3 finns 2-1
lösning. En ytterligare förstärkning med
läsplattor/bärbara clatorer till vissa personalgrupper,
SFI-elever förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och
förskoleavdelningar behövs.
I besparingssyfte gör vi från och med läsåret 18/19 ett
försök med Cromebooks, vilket är ett betydligt billigare
alternativ än vanliga PC, men som saknar hårddisk och
egentligen bara är en webbläsare med minimalt
sparunymme.
IT-strategin förutsätter en funktion som ITsamordnare, något som under våren tagits bort av
ekonomiska skäl. Nämnden har dock tydligt betonat att
det är viktigt att nivån bibehålls och utvecklas även
fortsättningsvis och gett skolchef i uppdrag att tillse
detta.
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.
Övergripande

Nyskolchef anställdes under sommaren 2018. För att
arbetsbelastningen ska vara rimlig för detta uppdrag
finns en administratör anställd från och med 15/10
2018.
Förskola och Fritids

Hur många barn som kommer att skrivas in under 2019
är beroende av födelsetalen 2017 och 2018. Skolverket
har tagit fram rekommendationer för barngruppernas
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
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Barn- och utbildningsnämnden
sträva mot rekommendationerna men på grund av det
ekonomiska läget kan detta inte uppnås under de
nännaste åren. Antalet bam inskrivna i skolan i
Glommersträsk är lågt, det finns exempelvis inget barn
i förskoleklass HT18.
Behovet av plats på fritidshem är stabilt. Behovet av
utbildade fritidspedagoger är fortfarande stort.

säkrats för detta, projektet går ut på upphandling före
jul 2018 och beräknas vara färdigt till HT19.
Fastighetskontoret ansvarar för detta.
Omorganisering sker på Ringelskolan för att nå en
långsiktigt hållbar organisation både ur ekonomisk
synpunkt och för att säkerställa en god kvalitet i
verks amheten.

Grundskola

Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare, speciallärare
och specialpedagoger bedöms öka kraftigt under de
kommande åren. Det kan därför bli nödvändigt att se
över lärares arbetsuppgifter så att utbildade lärare i
större utsträckning får ägna sig åt undervisning i ämnen
de är legitimerade för och att andra arbetsuppgifter
fördelas på annan personal. Situationen kan annars leda
till en försämrad kvalite och ökad arbetsbelastning för
behörig personal.
Verksamhetema uppmuntrar personal att utbilda sig
och använda kommunens ekonomiska stöd för
högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de
tidigare åren samt förskolelärare har startats
höstterminen 2015 respektive vårterininen 2016 mot
Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser
förhoppningar om att det kommer att underlätta
rekryteringen inom dessa grupper inom några år.
Det låga elevantalet är fortsatt ett stort problem på
Parkskolan, Glommersträsk Dels ekonomiskt, men
framförallt elevsocialt där situationen är mycket
otillfredsställande.

De nya kraven på lovskola innebär ökade kostnader för
skolan. Lovskola ska erbjudas elever i grundskolans åk
7-9 under lov, samt elever som gått ut åk 9 utan
fullständiga betyg. Dessa ska erbjudas 50 timmars
undervisning. Lovskola innebär extra kostnader för
pedagogisk personal, transporter (buss, taxi) och mat
för elever som deltar.
Antalet ensarnkommande bam samt asylsökande elever
som har rätt att gå språkintroduktion på gymnasiet
minskar, vilket innebär att
språkintroduktionsprogrammet också minskar.
Fjärrundervisning i främmande språk håller på att
etableras i samarbete med Region 10. Detta kan leda till
att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk
Gymnasiet har intensifierat sitt samarbete med övriga i
inlandet, i första hand med Malå och Sorseles
kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda
kommunerna. Malå startar en filialverksamhet
gentemot Sandbackaskolan under hösten 2018. Sorsele
har uttalat sig positivt till en sådan lösning om
tillräckligt elevunderlag finns.

Gymnasieskola

Gymnasiet har under senhösten 2018 startat en
nationell alpin idrottsutbildning (Nig med en
beräknad första årskull hösten 2019. Målet är fyra
årskullar elever med minst 8 elever i varje årskull.
Samarbete med Älvsbyn och Arjeplog har inletts där
byggutbildning kan läsas i Arvidsjaur åk 2 och 3.
Verksamhetsförändringar
Ringelskolan kommer att byggas ut utifrån både
elevantal, matsalssituation, utrymningsvägar,
kapprumssituation och lärmiljö. Investeringsmedel har

Förskolan har behov av tre nya avdelningar på tätorten.
Detta för att kunna samordna pers onal och
organisation på ett bättre sätt och därigenom bli
effektivare. Målsättningen måste vara att tillhandahålla
en pennanent lösning på detta behov under år 2020.
Besparingar har hanterats med utgångspunkten att
minimera konsekvenser för barn och unga. Trots det
uppstår självklart följdverkningar och förhoppningen är
att långsiktiga ramar ges och följs framöver.
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Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudget, tkr

Budget 2018 (exkLtilläggsbudget för
central skoladminstratör 2018)
Löneökningar beräknas inte här
Prishöjningar (2,3 +2,6+2,6%)
Verksamhetsförändringar*
Nettoram

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

154 614

154 614

154 614

523
-3 591

1 115
-3 591

1 707
-3 591

151 546

152 138

152 730

151 546

152 138

152 730

0

0

0

Ram inför 2019

Barn och utbildningsnämden
-

Differens

Investeringsbudget, tkr
Barn- och utbildningsnämnden

*Verksamhetsförändringar
Jämfört med budget 2018

2020

2019
5 565

2021

12 3101

1 570

2019

2020

2021

Sandbackaskolan

200

200

200

Fridhemsskolan

225

225

225

2 000

2 000

2 000

Elevhälsan

338

338

338

Parkskolan
Central administration

150

150

150

Ringelskolan

-

700

-

700

-

700

Nedläggning Tallkotten Moskosel

600

600

600

Förskola centralort

778

778

778

3 591

3 591

3 591

Summa kostnadssänkningar
I förhållande till 2018 års budget

Arvidsjaurs kommun
Årviesjävrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2019-2021

Barn- och utbildningsnämnden
Perspektiv
KE mål
Fokusområde
Nämndsmål 1
-

...._
BedömMng (enkätsvar %)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

-rn

i Medborgare/Kund
' Euagerade och nöjda medarbetare och kunder

Utveckisa medborgar-/kunddialog
Vårdnadshavama i barn- och utbildningsnämndens verksamheter
u. i ever att de har en bra dialog med verksamheterna
Röd

.

Nämndsmål 2
Bedömning
Bedömningsmtervaller
Aktiviteter

Perspektiv
KF mål
Fokusområde
Nämndsmål
-

Grön

Gul

25 74%
75 % eller högre
Utveckla formerna för föräldrasamverkan
- Utveckla ändamålsenliga enkäter i syfte att öka
svarsfrekvensen.
- Enkkema lämnas två gånger per år i samband
utvecklingssamtal.
Lägre än 25 %

i

-

-

Hög målu • p

else.

Röd

Gul

Lägre än 60 %

61-99%

100%

Arbeta för 100% läskunnighet i åk 3.
- Uppföljning av nationella prov/betyg i åk 3, 6 och 9
-

Utveckling/Tillväxt

T ångsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala
näringslivet ges information/utbildning om
företagande/ entreprenörsskap

Bedömn
......A.tg_(antalet informationsträffar)
Bedömningsintervaller
Aktivitet

Perspektiv
KF mål
Fokusområde
Nämndsmål
-

Bedömning (resultat, % av budget)
Bedömningsintervaller

Röd
>70%

Gui

" ' ' '

i

70-99%

alleffleallei
i

100%

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

-

Ekonomi
God ekonornisk hushållning
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Oka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev.
omfördelnin• av resurser
Röd
Grön
Gui
Lägre än 98 %

98 eller 102%

99-101 %

högre än 102 %
Aktiviteter

Perspektiv
KF mal
Fokusområde
Nämndmål
-

Bedömningatotalindex för riket 2014=79)
Bedömningsintervaller
Aktiviteter

Säkerställa att månatliga uppföljningar och prognoser görs
med hjälp av kommunens stödsystem
- Öka dialogen mellan kommunens olika verksamhetsområden
för att uppnå mera effektivt resursutnyttjande
- Jämförelse med liknande kommuner (Kolada)
-

Arbetsgivare

Attraktiv arbetsiivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HNIEmodell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barnoch utbildningsnämndens verksamheter
Röd
Guifi
Grönl"",
-

Lägre än 69
Mellan 69-78
i
79 eller högre
Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela
kommunen en gång per budgetår av FIR-enheten

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjavrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2019-2021

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande: Anders Harr
TF Förva1tningschef: Åsa Andersson
Verksamhet och uppdrag
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a.
för verksamhet enligt plan- och bygglagen,
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen,
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden
är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet
inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och
livsmedelsområdet.
Mål för verksamheten
Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av
vilka områden och aktiviteter som den politiska
organisationen och förvaltningsledningen vill
prioritera under perioden. Verksamhetens mål är
kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål
samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens
mål.
Utvecklingstendenser 2019 2021
Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt
hög nivå. Ökningen av bygglovsärenden från år 2017
till år 2018 var 47 %. Stora delar av verksamheten är
händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen.
Det gör även att intäkterna för verksamheten kan
variera mycket mellan åren. Många detaljplaner är
gamla och behöver göras om. De är juridiskt
-

bindande men speglar inte den samhällsutveckling
som är idag och försvårar och förlänger
bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser
att arbeta med miljöövervakning,
miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål.
Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet
ökar. Vi behöver utveckla våra e-tj änster ytterligare
för att underlätta för handläggarna.
Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal
på tillsvidaretjänster då den privata marknaden är
intresserade av samma kompetenser. Det är
tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de
rätta kvalifikationerna.
Verksamhetsförändringar 2019
E-tjänsterna behöver utvecklas för att underlätta för
handläggarna. Under 2019 är tanken att de ska bli
synkroniserade med vårt nya ärendehanteringssystem
som uppdateras hösten 2018.

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjévrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2019-2021

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Driftbudget, tkr

Budget

Löne ökningar beräknas inte här
Prishöjningar
Verksamhetsförändringar "
Nettoram

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

2 532

2 532

2 532

11
-59

32
-59

45
-59

2 484

2 505

2 518

2 484

2 505

2 518

0

0

0

Ram inför 2019

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Di_fferens

Investeringsbudget, tkr

2019

2021

2020

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden

*Verksamhetsförändringar

Besparingar

59

59

59

Arvidsjaurs kommun
Årviesjavrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2019-2021

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Fullmäktiges övergripande mål för miljö-, bygg- och hälsoskycldsnämnden
Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Bedömning

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

Medborgare/Kund

Engagerade och nöjda medborgare och kunder
Utveckla medborgar-/kunddialog
Namndens verksamheter ska ge snabb och korrekt
service med ett bra bemötande. Vi genomför
därför återkommande kundundersökningar inom
bR::-, livsmedels- och miljöområdet.
Gul

Röd

Grön

<3,5
3,5 - 3,9
>4,0
Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på
enkätfragoma om service, bemötande och
handläggningstid.
Utveckling/Tillväxt

Långsiktig hållbar utveckling
Underlätta för näringsliv och företagare
Namndens verksamheter ska bedriva en snabb
och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska
därför årligen undersöka våra hanclläggningstider
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 • å • rocessen.
Röd

Guil

Bedömningsintervaller handläggningstider

>10 ve (bygg)
A ve (miljö)

<10 ve — 5 ve
<6 ve — 4 ve

Bedömningsintervall extra nämnd

Inrättas inte
Inrättas när det
behövs
vid behov
Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i
anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till
dess att ansökan beslutats.
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig
verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det
att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Bedömning

Jämförelsevärde

Perspektiv
KF-mål
Fokusområde
Nämndsmål

,

<5 ve
<4 ve

Ekonomi

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

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjävrien komrnuvdnaf

Mål- och resursplan 2019-2021

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Bedömning

Bedömningsintervaller
Jämförelsevärde

Perspektiv
KF mål
Fokusområde
Nämndsmål
-

Bedömning

Bedömningsintervaller

Röd
Grön
Gul
<60 %
60 70 %
>70 %
SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadståckningsgraden
inom miljö- och hälsoskyddet. 2014 redovisades rapport från den
senaste undersökningen. Av rapporten framgår att
kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i
genomsnitt är 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och
70 % inom livsmedel år 2013. Nåsta mpport från SKL kommer
hösten 2018.
Arbetsgivare
Attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser clär
personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför
år • :a arbetsmn-undersö i • • ar.
Röd
Grön
Gul
Riksgenom
10 % bättre än
10 % sämre än riks
snittet +/ 10% riksgenomsnitt
genomsnitt
SKL och Rådet för främjande av kommuna1a analyser (RKA)
erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera
och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting
med fokus på Frallbart medarbetarengagemang (HME).
-

-

-

-

Jämförelsevärde

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjewrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2019 och framåt

Resultatbudget

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

-3 036

-1 838

-2 470

-2 694

-2 736

Kommunstyrelsen

-73 557

-64 549

-69 570

-69 557

-69 557

Barn o Utbildning

-154 614

-157 543

-151 546

-152 138

-152 730

Socialnämnden

-184 904

-185 979

-182 473

-184 081

-185 689

-2 532

-2 085

-2 484

-2 505

-2 518

-418 643

-411 994

-408 543

-410 975

-413 230

-2 368

-6 000

0

0

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

-8 000

RESULTATBUDGET tkr

Kommunal skattesats
Kommunfullmäktige

Miljö, Bygg o Hälsa
SUMMA NÄMNDER
Löneökning 2018
Löneökning 2019
Löneökning 2020
Löneökning 2021
Pensioner mm

-8 000
-7 500

-8 000

-7 500

-7 500

-7 500

-16 050

-16 629

-16 600

-17 000

-17 000

-445 134

-442 623

-441 943

-451 475

-461 730

Skatteintäkter

305 781

305 776

315 096

320 090

327 717

Utjämningsbidrag

131 306

130 441

119 423

123 956

126 211

Välfärdpengar för
andel av mottagande

4 900

5 122

3 003

1 800

Bidrag lärarlönelyft

1 850

1 850

1 850

0

0

Finansiella intäkter

1 400

1 800

1 400

1 400

1 400

-100

-250

-100

-400

-1 000

445 137

444 739

441 972

447 146

455 228

6 439

6 437

6 325

6 305

6 285

-112

-20

-20

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

Finansiella kostnader
Summa intäkter
Befolkning 1 nov föreg
år/årsskifte
Prognos minskning
befolkning
RESULTAT
1 % mål
SPARKRAV till 1 %
mål

3

2 116

29

-4 629

-7 402

4 371

4 362

4 345

4 440

4 539

4 417

2 246

4 316

9 069

11 941

Arvidsjaurs kommun
Ärviesjewrien kommuvdna

Mål- och resursplan 2018 och framåt

Finansieringsbudget
Finansieringsbudget
Tkr

2018

2019

2020

2021

Prognos

Plan

Plan

Plan

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar

2 116

29

-4 629

-7 402

16 629

16 600

17 000

17 000

18 745

16 629

12 371

9 598

1 000

1 000

1 000

1 000

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

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

18 745

16 629

12 371

9 598

0

0

0

0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av immateriella tillgångar

-40 945

-50 985

-44 880

-29 330

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

50 985

-44 880

-29 330

Investering i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde av investeringsverksamheten

-40 945

-

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

0

0

20 000

20 000

Amortering av långfristiga skulder

0

0

0

0

-8 000

0

0

0

1 500

1 900

1 900

1 900

-300

-300

-300

-300

-6 800

1 600

21 600

21 600

0

0

0

0

-29 000

-32 756

-10 909

1 868

Likvida medel vid årets början exkl bolagen

88 513

59 513

26 757

15 848

Likvida medel vid året slut exkl bolagen

59 513

26 757

15 848

23 468

22 500

22 500

22 500

22 500

82 013

49 257

38 348

45 968

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

Arvidsjaurs kommun

Mål- och resursplan 2019 och framåt

Ärviesjtivrien kommuvdna

Investeringsbudget 2019-2023
Investeringbudget 2019-2023
ÄR 2019

ÅR 2020

ÅR 2021

ÅR 2022

ÅR 2023

DELSUMMA

5 565

12 310

1 570

1 500

0

20 945

500

500

500

500

500

2 500

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

100

150

200

200

0

650

KULTUR- OCH INTEGRATION

230

300

300

0

0

830

CAMP GIELAS OCH FRITID

1 200

600

2 500

0

0

4 300

IT-ENHETEN

4 400

2 450

1 850

1 700

4 200

14 600

0

2 100

6 200

2 250

4 000

14 550

21 500

6 000

6 000

6 000

6 000

45 500

0

0

0

0

0

0

GATU- OCH PARKENHETEN

5 500

8 500

4 200

4 100

4 100

26 400

SUMMA SKATTEFINANSIERAD
VERKSAMHET

39 995

32 910

23 320

16 250

18 800

131 275

800

800

800

725

250

3 375

CAMP GIELAS

3 870

4 400

450

5 750

250

14 720

VATTEN OCH AVLOPP

6 100

6 400

4 400

4 400

4 400

25 700

220

370

420

470

70

1 550

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD
VERICSAMHET

10 990

11 970

6 070

11 345

4 970

45 345

SUMMA TOTALA
INVESTER1NGAR
SICATTEFINANSIERAD OCH
AVGIFTSFINANSIERAD
VERKSAMHET

50 985

44 880

29 390

27 595

23 770

176 620

NÄMND / ENHET
Belopp i tkr

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN
MILJÖ-, BYGG- OCH
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN
STÖDFUNKTIONEN / LEDNING
EKONOMI

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

AFFÄRSVERKSAMHETER
STADSNÄT

AVFALLSENHETEN

