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Inledning
Det är kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet och fungerar som kommunens ”riksdag”, och fattar de övergripande besluten. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder, som ska sköta det löpande
arbetet.
Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens vision, övergripande mål och nämndernas verksamhetsmål och
beslutar om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter. Preliminära driftramar beslutades av kommunstyrelsen i
april. Därefter planerar nämnderna sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner/nulägesanslyser med
förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i budgetdokumentet. Under perioden september-november sker
dialog kring åtagandena.
I november beslutar kommunfullmäktige den slutliga budgeten för 2014 och flerårsplanen för 2015-2016. I god tid
före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.
Hur är budgeten och flerårsplanen uppbyggd?
Den beskriver först kommunfullmäktiges vision och övergripande mål för nämnderna. Här anges vad vi ska åstadkomma för våra invånare, brukare och kunder. Därefter beskriver vi de övergripande verksamhetsprocesserna inom
Övertorneå kommun. Varje verksamhetsprocess beskriver de tjänster och den service vi levererar till våra medborgare. Under respektive verksamhetsprocess redovisar vi de mål och indikatorer vi har beslutat om inom respektive
nämnd/styrelse för att bidra till att nå de övergripande målen för kommunen. Indikatorerna utgör ett underlag för att
bedöma om målen nåtts.
Under ”Viktiga framgångsfaktorer” med avsnitten kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi beskriver vi
den inre process vi jobbar med inom Övertorneå kommun för att genomföra vårt uppdrag. Under respektive område
redovisar vi de mål och indikatorer vi jobbar med internt för att uppnå målen.
Dokumentet avslutas med det obligatoriska avsnittet ”Ekonomisk plan och budget för 2014-2016” där vi redovisar
de övergripande ekonomiska förutsättningarna, driftbudgeten för respektive nämnd, resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget/plan för de kommande tre åren.
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Vision, övergripande mål, verksamhetsmål 2014 med inriktning på god
ekonomisk hushållning
Övertorneå Vision 11000

Övergripande mål:

Ekokommunen i Polcirkelland mitt i Tornedalen. Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt.

•Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i
kommunen skall öka i förhållande till tidigare år.

Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska
gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi
ska ha uppmuntrande och välkommande attityd.

•Totala sjukfrånvaron skall högst vara 5,5 procent under 2014.
•Energiförbrukningen på kommunens fastigheter ska
vara 8 % eller 1 264 MWh, lägre under 2014 än under
referensåret 2009, då energiförbrukningen var 15 800
MWh

Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög
livskvalitet.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är
en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål
och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur
mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de
finansiella målen, dvs. koppling mellan ekonomi och
verksamhet.

Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns
plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för
kreativitet och själslig, mental och andlig utveckling.
Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid
och rikt kulturellt utbud. Alla ska ha rätt till trygghet i
livets alla skeenden och en skola med ambitioner och
högsta kvalitet. God folkhälsa och sund livsstil är en
förutsättning liksom rätten till arbete.

De övergripande ekonomiska målsättningarna för budget 2014 samt flerårsplan 2015 – 2016 är följande:

Driftighet, ambition och entreprenörskap belönas och
går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.

• Oförändrad utdebitering
• Soliditeten skall vara oförändrad under planperioden
och vid inget tillfälle understiga 65 %

Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv
och kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering. Ständiga förbättringar och utveckling ska
eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service,
bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.

• Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar skall uppgå till högst 98 % av skatteintäkter
och utjämningsbidrag
• Till finansiering av investeringar avsätts medel motsvarande 6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
eller lika stort belopp som avskrivningarna utgör,
beräknat som ett genomsnitt över hela planperioden

Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling.

• Lån ska i princip endast upptas för finansiering
av sådana investeringar som genererar intäkter till
verksamheten

God ekonomisk hushållning tillämpas i alla beslut och
effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbete ska utföras för minskad klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras
och prioriteras. Åtgärder för förbättrade villkor för
demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska
vidtas.

• Årets resultat skall utgöra minst en procent av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag
Kommunfullmäktige har beslutat att i budgeten för
2014 frångå målsättningen gällande 1%-målet för årets
resultat, samt verksamhetens nettokostnadsandel inklusive avskrivningar max 98 %. Detta på grund av
engångssatningar/omstruktureringskostnader för 2014.
Planen för 2015-2016 minskar driftramarna för nämnderna igen och därmed anses god ekonomisk hushållning uppnås på lång sikt.

5

Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnderna

Budget och utfall i balans

Överförmyndarverksamhet

För arbetet med verksamhetsplaneringen inom verksamhetsområdena 2014-2016 gäller:

•Verksamheten skall vara fungerande och rättssäker
Vid konflikt mellan mål och medel gäller att
Kommunstyrelsen

- mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen
måste skjutas framåt i tiden

•Övertorneå kommun ska utveckla infrastrukturen och
erbjuda bra offentlig och kommersiell service för enskilda och företag. Vår kommun skall präglas av ett
aktivt entreprenörskap och ett gott näringslivsklimat.

- förvaltning eller enhet får ej överskrida tilldelad budget utan särskilt beslut. Ett sådant beslut måste omfatta
omfördelning av medel inom anvisad budgetram.

Barn- och utbildningsnämnden

- budgetansvariga ansvarar fullt ut för att verksamheten
bedrivs inom beslutade ramar.

•En skola/förskola för alla där barns och ungdomars
rätt
– att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda
bekräftas
– till stimulerande och kreativa lärandemiljöer
tillgodoses
– till lärande och kunskap uppfylls

Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras
genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning,
sänkta ambitionsnivåer och översyn av verksamheter.
Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom
friskare arbetsplatser och minskade sjukkostnader.
Kommunstyrelsen beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen.

Socialnämnden
• Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska genom förebyggande insatser verka för
att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte
att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv.

Budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Grundtanken med god ekonomisk hushållning
är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin
egen kommunala välfärd inklusive investeringar och
pensionsåtaganden. Detta ska uppnås genom planering
och styrning av kommunens ekonomi mot en resultatnivå som konsoliderar ekonomin över tiden. För att
skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål,
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Dessa
samband ska definieras i budget och verksamhetsplanering och följas upp och utvärderas i årsredovisning
och delårsrapporter. Om bokslutet ändå resulterar i underskott ska kommunfullmäktige besluta om hur det
egna kapitalet ska återställas inom tre år. För att klara
ett utfall i balans ska alla nämnder göra månadsvisa
uppföljningar.

Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som präglas
av delaktighet, engagemang och samverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden
• Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska präglas av
helhetssyn och samverkan.
Mål ska föredras för respektive nämnd och kommunfullmäktige.
Nämndernas mål och indikatorer föreläggs kommunfullmäktige i november i det samlade dokumentet
Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016. Respektive
nämnds prioriterade utvecklingsområden med tillhörande mål och mått redovisas under de övergripande
verksamhetsprocesserna för kommunen. Indikatorerna
fastställs i och återfinns i nämndernas verksamhetsplaner, dessa utgör underlag för den samlade uppföljning
av målen i delårsrapporten och årsredovisningen.

Nämnder som i sina prognoser befarar underskott
mot budget ska redovisa åtgärdsplan till kommunstyrelsen i delårsrapporterna för januari-april samt
januari-augusti. Nämnd som redovisar budgetunderskott i bokslutet ska återställa detta inom det följande
årets budgetsam. Efter särskild prövning och beslut av
kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall
återställas inom ramen för de två följande årens budgetar.
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Övergripande verksamhetsprocesser

Att värna om demokratin

I stort sett all verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är
därför naturligt att styrsystemet utgår från övergripande
verksamhetsprocesser. De lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för Övertorneåborna
och hur den bidrar till att uppnå Vision 11000.

Processen med syfte att värna demokratin ger Övertorneåborna och deras valda representanter information,
insyn och möjlighet att bestämma över kommunens
gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll
stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge
förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Huvudansvarig för processen inom detta område
är kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen.

En process skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunen har identiﬁerat sju övergripande verksamhetsprocesser som beskriver uppdrag, inriktning
och ambition. De övergripande verksamhetsprocesserna representeras av respektive nämnd/styrelse som
huvudansvarig, men alla är gemensamt ansvariga för
att tjänsterna mot medborgarna uppfylls och samverkan sker kontinuerligt mellan varandra.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
•Det är viktigt att invånarna deltar i kommunens utveckling, för att vi tillsammans ska bidra till att Övertorneå är en plats där vi kan vara stolta över att leva,
bo och arbeta. Politiker och tjänstemän måste därför
arbeta aktivt med att skapa en öppenhet och dialog med
medborgarna.

Utifrån beﬁntliga resurser prioriteras insatser inom och
mellan de olika verksamhetsprocesserna. De övergripande verksamhetsprocesserna ska säkerställa att miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala värden är
i balans och att en hållbar utveckling uppnås. Detta är
en förutsättning för alla verksamhetsprocesser. För att
säkerställa att hållbar utveckling uppnås är det viktigt
att fokusera på vilka behov som processen ska tillfredsställa samt hur detta ska utförs av organisationen.

Mål
Vi ska öka möjligheten
för invånarna att delta i
kommunens utveckling.

• Vi behöver öka medborgarnas möjlighet för delaktighet i kommunens utveckling.
• Vi ska fortsätta utveckla vår webbinformation till
medborgarna. Bland annat genom den gemensamma
e-nämnd som bildats i Norrbotten tillsammans med
övriga kommuner, där tanken är att vi tillsammans utvecklar de e-tjänster som är aktuella och därmed drar
nytta av varandras kompetenser och resurser.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Under 2014 besöker politiker och
tjänstemän de 5-6 största byarna i
kommunen för att öka invånarnas
möjlighet att delta i kommunens
utveckling.
• KKiK delaktighet och information:
Valdeltagande
• KKiK delaktighet och information:
Hur väl kommunen möjliggör för
medborgarna att delta i kommunens
utveckling
• KKiK delaktighet och information:
Hur väl upplever medborgarna att
de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?
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KS

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
KKiK

• Utbildningens kvalitet behöver utvecklas kontinuerligt och särskilt utifrån frågor kring lusten att lära.
En tänkbar väg kan vara att öka elevinflytandet och en
utbildningssatsning för personal är planerad till nästa
läsår.

Att tillgodose behovet av utbildning
Processen ger Övertorneåborna utbildning till kommunens invånare utifrån varje individs förutsättningar
och behov, så att de är rustade för att möta framtiden.
Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande är
utgångspunkter för allt lärande. Huvudansvarig för
processen inom detta område är barn- och utbildningsnämnden.

• En del i att vara en attraktiv arbetsgivare, för att locka
sökanden till utannonserade tjänster, är stimulerande
och kreativa lärandemiljöer, trivsamma arbetsplatser och tillgång till tidsenliga lärverktyg såsom datorer. Trygghet för såväl personal som elever/barn är en
viktig fråga och behöver aktualiseras kontinuerligt.
Investeringar i en utemiljö som stimulerar till lek och
aktivitet kan bidra till en lugnare skolmiljö. Även utemiljöerna i förskolorna behöver underhållas och mindre investeringar behövs.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• Ledningsorganisationen har förändrats under de två
senaste åren och via ändringar i verksamheten har resurser kunnat avsättas till utvecklartjänst, som kan
granska verksamhet ur en kvalitetssynpunkt. Att kunna
behålla utvecklare med forskningsbakgrund är av yttersta vikt. Genom förändrat ledarskap finns i dag bättre möjligheter för rektor att fungera som pedagogiska
ledare och därmed kan också arbetet med att tydligöra
processerna ge ett ännu bättre resultat.

• Utredningen om familjecentral i Övertorneå är klar
och i utredningen föreslås att barn- och utbildningsnämnden blir huvudman för verksamheten, eftersom
navet kan vara en öppen förskola. Samarbete kommer
även att ske tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden gällande förebyggande insaster.

• Kvalitetsarbetet i sin helhet har förbättrats, men fortfarande finns utvecklingsmöjligheter när det gäller analys av resultat. Ämnesutveckling inom matematik har
kommit igång och ett utvecklingsarbete kring uppföljning av elevers läsutveckling är inne på sitt andra år.

Mål
Personalen ska ha hög
kompetens och ska uppmuntras till studier i
första hand utifrån verksamhetens behov.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Behörighet (jämförelse med tidigare kompetensutveckling)

Stimulerande kreativa lärandemiljöer ska utvecklas.

• Etapp 2 upprustning av skolgården
på centralskolan genomförd.

Utbildningsutbudet
ska
anpassas till samhällets
behov.

• Vårdutbildning på gymnasienivå, vuxenutbildning startat
senast ht 2014.

Utveckla arbetet med integrationsfrågor i verksamheterna.

Uppföljning/mätning

BUN

Delårsrapport
Årsredovisning

BUN

Delårsrapport
Årsredovisning

BUN

Delårsrapport
Årsredovisning

BUN

Delårsrapport
Årsredovisning

• Ytterligare en enhet får nya inventarier

• Enkätsvar om trivsel
(elever och föräldrar)
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Att tillgodose behovet av stöd och
omsorg

• Befolkningsprognoser för åldergruppen 65 år > visar på en marginell ökning fram till 2020. Även om
långtidsprognoser kan anses osäkra kan de dock en
fingervisning om utvecklingen. Med anledning av de
framskridna planerna på att inrätta trygghetsboenden
i kommunen, bedömer socialnämnden att antalet säbo
platser kan minskas från nuvarande 100 till 82 under
planperioden. För att tillförsäkra en god kvalitet inom
äldreomsorgen, ska bemanningen anpassas efter brukarnas individuella biståndsbedömningar som träder i
kraft 1 januari år 2015.

Processen syftar till att genom förebyggande insatser
verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor
i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande
liv. Det kan innebära att jobba med att hjälpa, stödja
och stärka den enskilde. Det kan handla om frågor och
ärenden som exempelvis rör, ekonomi, missbruk, barn
och familj och annan social problematik. Huvudansvarig för processen inom detta område är socialnämnden,
men även arbetsmarknads- och integrationsenheten
och överförmyndaren som handlägger och utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare.

• Socialnämnden och kommunen står inför stora förändringar när det gäller utvecklingen av bostäder för
äldre. Behovet av ett mer varierat utbud av bostäder
för äldre har blivit allt mer tydligt. I Övertorneå finns
i dagsläget inget trygghetsboende/seniorboende. Ett
sådant boende skulle kunna möjliggöra för fler äldre
att fortsätt bo i eget boende med sociala dagverksamhet och eventuellt stöd av hemtjänst. Trygghetsboende
har även en betydelse ur ett boendeplaneringsperspektiv då de kan bidra till att främja, s.k. flyttkedjor där
exempelvis äldre säljer sina hus vilket i sin tur möjliggör för exempelvis barnfamiljer att skaffa ett större
boende. Under planperioden är således bedömningen
att antalet platser på vård och omsorgsboende är mer än
tillräckliga men att tillskapande av trygghetsboende är
nödvändigt i de fall att eventuella strukturförändringar
ska kunna genomföras.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• För att uppnå en hög kvalitet är det viktigt att individoch familjeomsorgen (IFO) arbetar i nära samverkan
med arbetsförmedling, skola och arbetsmarknads- och
integrationsenheten. Detta för om möjligt finna lösningar som bidrar till att individer inte hamnar i långvarigt bidragsberoende och/eller att snabba insatser
kan sättas in i ett tidigt skede. I dagsläget är resurserna
för det förebyggande arbetet inte i nivå med behovet.
Desto tidigare insatser kan sättas in desto större chans
att negativa beteenden kan brytas.
• Ett flertal socioekonomiska studier visar på att tidiga
preventiva insatser kan bespara mycket personligt lidande samtidigt som det i ett längre perspektiv oftast
innebär stora ekonomiska besparingar för samhället.
Det finns diskussioner om att i samverkan med kulturoch fritidsnämnden tillsätta och bekosta en fältassistent
som arbetar förebyggande mot kommunens barn och
ungdomar. Det har även gjorts en utredning kring att
starta en familjecentral tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, där IFO skulle vara en viktig del i
form av råd- och stödsamtal.

• Under vistelsetiden på boendena ska våra ensamkommande barn/ungdomar erbjudas trygghet och delaktighet. En viktig del är också att arbeta med integration.
Handledaren ansvarar för den dagliga omvårdnaden
och är en vuxen förebild och ett stöd för ungdomen i
vardagen, vilket bl a innebär att ge ungdomarna kännedom om normer, värderingar, lagar och regler samt
stötta dem i skolarbetet. Varje ungdom har även en individuell genomförandeplan som personalen arbetar
efter. Målet är att ge barnen/ ungdomarna en trygg och
lärorik tillvaro på boendena och skapa förutsättningar
för att de ska gå vidare till studier/arbete.

• Planer har funnits i flertalet år att starta ett nytt LSS
boende i Övertorneå med anledning av att nuvarande
boenden är få med många platser. Då Övertorneå har
ett snitt på 9 platser innebär detta att LSS boendena
i Övertorneå kommun är för stora, sett till antalet boende. Socialnämnden föreslår att Länsmansgården
under pågående planperiod omvandlas till ett LSS boende med 5-6 platser. Detta förutsätter att beslut om att
minska antalet särskilda boende (säbo) platser genomförs. Socialnämnden bedömer att ett nytt boende på
Länsmansgården skulle tillgodose nuvarande behovet
av boendeplatser. I detta har beaktats att en del brukare
inom några år uppnår en ålder då det kan bli aktuellt
med säbo plats. Samt en indikation på att det är färre
yngre personer som kommer att ha behov av LSS boende framöver.

• Kommunens ansvarar för att ge nyanlända flyktingar
initial hjälp vid bosättning, SFI, tillhandahålla samhällsorientering på modersmål, ordna plats i skola och
barnomsorg. Ge stöd och hjälp med integration för att
korta vägen till egen försörjning
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Mål

Mått/indikatorer

Ansvarig

Uppföljning/mätning

Ökad trygghet och säkerhet.

• Antal trygghetsboenden som finns
tillgängliga före 2014 års utgång
ska öka.

KS

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Människor som har kontakt med socialtjänstens
verksamheter skall behandlas med värdighet
och respekt, samt erbjudas
snabb handläggning av
sina ärenden.

• KKiK tillgänglighet: Väntetid att få
plats på äldreboende från ansökan
till erbjudande.

SOC

Delårsrapport
Årsredovisning
KKik
Egna mätningar

• KKiK tillgänglighet: Handläggningstid ekonomiskt bistånd från
ansökan till beslut.
• Antal förhandsbedömningar beträffande barn och ungdom, samt inom
vilka tider man gjort förhandsbedömning (max två veckor)
• Utredningstider avseende utredningar barn och ungdom
• Genomförandeplan skall vara
upprättad senast tre veckor efter att
insats påbörjats
• Personalkontinuiteten hos varje omsorgstagare - mäts hemtjänst/boende
- vårdare/äldre under 14 dagar
• Andel brukare som upplever att de
är nöjda med socialnämndens insatser - uppföljning sker via Öppna
jämförelser och KKiK
• Antal hushåll i försörjningsstöd
under året
• Antal ungdomar under 25 år i försörjningsstöd och tid i försörjningsstöd
• Antal brukare som känner sig väl
bemötta
• Antal brukare % som känner att
hänsyn tas till deras åsikter och
önskemål
• Antal brukare som känner trygghet
i boendet
• Antal brukare som är nöjda med den
dagverksamhet som erbjuds
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Mål
Utredning, vård och omsorg, rehabilitering och
behandling ska bygga på
evidens och säkerställda
rutiner.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Antal personal med vård och omsorgsutbildning % + total antal/resp
antal med utbildning

SOC

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

• Genomgång av varje omsorgstagares fallrisk, risk för undernäring och
få en genomgång av sina läkemedel
• Andelen verksamhetschefer inom
ÄO med chefsutbildning
• Antal brukare % med genomförandeplan

Socialtjänstens verksamhet ska kännetecknas av
tillgänglighet, god ekonomi och hög kvalitet.

• Informationsmöten med andra myndigheter och annan info som går ut

SOC

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar
Kolada

SOC

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

• Tillgång till trygghetslarm
• Tillgång till aktiviteter både i Säbo
och hemmet för psykiskt funktionshindrade, HO
• Kostnad för vård och omsorg i kommunen och jämförelse med länet
och riket.
• Hemtjänst, hemsjukvård, särskilt
boende äldre, LSS-boende, personlig assistent, försörjningsstöd,
missbruksvård, vård av unga etc
- kostnad i kommunen jämförelse
med länet och riket

Socialtjänsten skall arbeta
för att ge våra unga en god
uppväxt i kommunen.

• Antal placerade barn och unga utanför hemmet + % av unga i kommunen 1-25 år.
• Antal anmälningar/aktualiseringar
samt därav leder till utredning
• Antal utredningar om barn som far
illa, samt därav leder till beslut om
ngn form av insats
• Genomförda föräldrautbildningar,
stödgrupp barn/ungdom
• Antal orossamtal med polisen
• Antal medlingsärenden (ungdomsbrott)
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Att tillgodose behovet av kultur och
berikande fritid
Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor
och meningsfull fritid för Övertorneåborna. Den omfattar tjänster inom bland annat bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård, sport- och fritidsanläggningar,
ungdomsfrågorna i kommunen liksom stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag och stöd till arrangemang. Huvudansvarig för processerna inom detta
område är kultur- och fritidsnämnden.
Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• Från och med 2013 är isladan/IP med i kommunens
fastighetsförvaltning och därmed har vi säkerställt att
det finns en underhållsplan för fastigheten och kompetens för att driva detta. Tidigare har anläggningen varit
stiftelse/föreningsdriven genom driftsavtal med nämnden. Det har gällt vaktmästartjänster som att klippa
gräs, köra ismaskin och spårunderhåll med pistmaskin
och skoter. För framtiden är det av största vikt att få
till en hållbar lösning på vaktmästerifunktionen. Dels
för att kunna ge våra invånare den service de förväntar
sig med åkbar is i isladan, spelbar fotbollsplan och en
idrottsplats i ordning och med motions- och skidspår
som underhålls men också dels för att sköta om och ta
ett ansvar för våra lokaler och maskiner.
• Fritidsgården är inrymd i den gamla jägmästarvillan
och har haft stora problem med värme genom åren då
den enda värmekällan varit direktverkande el. Nu 2013
pågår konvertering till fjärrvärme. Lokalerna upplevs
som hemtrevliga och mysiga, både av personal och
besökare. Verksamheten är starkt inriktat på demokratifostran/delaktighet och ifrågasättande av droger.
Personalsituationen är ansträngd, 1,5 tjänster räcker
inte riktigt till. En nyanställning av en halv fritidsledare kombinerat med en fältassistent på halvtid vore
en bättre och mer rimlig lösning, speciellt med tanke
på det också skulle hjälpa till med stora mängden socialkurativ/antidrog verksamhet som fritidsledarnas tid
upptas av numer. Det finns ett större problem med alkohol och droger i Övertorneå än vad som är känt och
detta är något vi tillsammans med övriga förvaltningar
inom kommunen vill jobba mer förebyggande med.
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Mål
Vi ska genom att ha en
effektiv
organisation
ge en god service i vår
verksamhet.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Nämndens budget ska vara i balans.

Uppföljning/mätning

KFN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar
KKik

KFN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

• Bibliotekets siffror över utlåning och
besök ska vara bland de bästa i länet.
• Fritidsgårdens besökssiffror ska inte
minska jämfört med befolkningsunderlaget och andelen besök från
underrepresenterat kön ska öka.
• Kultur- och fritidsförvaltningens
resultat i den årliga servicemätningen
ska vara till övervägande delen av
hög kvalitet.
• Samtliga medarbetare känner till målen för verksamheten och arbetar mot
måluppfyllelse.

Vi ska öka möjligheten
för invånarna att vara delaktiga i vår strävan att ha
en attraktiv livsmiljö och
hög livskvalitet.

• Alla kultur- och fritidsföreningar
ska få tillfälle att träffa politiker och
tjänstemän minst en gång per år för
att kunna diskutera för dem angelägna
frågor.
• Fritidsgården arbetar aktivt med aktiviteter där ungdomar själv planerar,
genomför och utvärderar dem.
• KFN delar ut stipendier för förtjänstfyllda prestationer
• Andelen flickor/kvinnor i nyckeltalen
för nämndens verksamhetsmått ska
öka.

Vi ska ha väl fungerande
anläggningar och möjligheter till ett rikt och
varierat utbud av kulturoch fritidsaktiviteter.

• Goda resultat på enkätundersökningar
som genomförs vid våra anläggningar
årligen med start 2013 (NKI)
• Våra skid- och skoterleder underhålls
väl
• Vaktmästerifunktionen vid isladan/IP
får en varaktig lösning inför 2014
• Kulturutbudet är varierat och riktar
sig brett, både mot olika konstformer
och olika grupper av kulturkonsumenter.
• Föreningar som arbetar i enlighet
med nämndens policy för föreningsstöd och /eller har driftsavtal för
anläggningar erhåller stöd.
• Den låga personalbemanningen på
fritidsgården utökas 2014
• Utökat samarbete med Ylitornio
kommun
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KFN

Delårsrapport
Årsredovisning
NKI
Egna mätningar

Att tillgodose behovet av miljö- och
samhällsbyggnadsarbete

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• I enlighet med plan- och bygglagen arbetar kommunen nu fram en aktuell översiktsplan. Målsättningen är
att den nya översiktsplanen för Övertorneå kommun
ska antas av kommunfullmäktige före halvårsskiftet
2014.

Processen syftar till att skapa attraktiva områden i
kommunen med god service, ett attraktivt centrum och
en hållbar landsbygd för Övertorneåborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Infrastrukturen spelar en allt viktigare roll, både
när det gäller näringslivets etableringar och människors val av bostadsort. Om infrastrukturen inte fungerar tillfredsställande kan det ge en ökad belastning på
miljö, säkerhet och människors vilja att etablera sig i
kommunen. Huvudansvarig för processerna inom detta
område är kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

• Färdigställa processbeskrivningen för att kvalitetssäkra arbetet med kommunens projekt/investeringar.
• Genomgång av alla fastigheter när det gäller intäkter och kostnader, för att kunna bedöma om nuvarande
hyresnivå är rimlig. Fokus ska läggas på de externa
fastigheterna i första hand, för att därefter se över de
interna fastigheterna.
• Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom
kommunen kommer att påbörjar under 2014.
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Mål
Vi ska ha långsiktig hållbar utveckling.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Arbetet med att ta fram en plan för
hållbar utveckling har påbörjats före
2014 års utgång.

KS

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
KKiK

• KKiK samhällsutveckling: Så effektiv är kommunens hantering och
återvinning och hushållsavfall.
• KKiK samhällsutveckling: Andel
ekologiska livsmedel av totalt
inköpta livsmedel inom kommunorganisationen
• KKiK samhällsutveckling: Andel
miljöbilar av totala antalet bilar
inom kommunorganisationen

Vi ska utveckla infrastrukturen.

• Utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt plan ska vara utförd vid
utgången av 2014.

KS

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

• Matarengivägsprojektet ska vara
slutbesiktat och klart vid utgången
av 2014.
• Utbyggnaden av bredbandet i kommunen ska ha ökat i förhållande till
föregående år.
Korta handläggningstider
vid kompletta handlingar.

• Max fyra veckor vid delegationsbeslut.

MBN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Nämndsärenden, EJ delegationsbeslut, vid kompletta handlingar.

• Max tio veckor.

MBN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Kontroll vid årets slut
om inventeringen utförts
eller inte.

• Kontroll vid årets slut om
inventeringen utförts eller
inte.

MBN

Årsredovisning
Egna mätningar

Vid nya planområden
skall den nyaste ekologiska tekniken användas.

• Hur många nya planområden
har uppfyllt målet.

MBN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar
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Att bedriva samhällsskydd och
säkerhetsarbete
Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken
för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom
att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa
och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot
farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.
Huvudansvarig för processerna inom detta område är
kommunstyrelsen genom räddningstjänsten och miljöoch byggnadsnämnden.
Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• Fortsätta utbildningsinsatserna mot allmänheten och
lägga extra fokus på gruppen ” Övre medelåldern ” där
olycksstatistiken och skadeutfallet är som störst.
• Fortsätta med riktade informationsinsatser / kontroller mot främst flerfamiljshus för att öka kunskaperna
om fallolyckor, brand samt brandfarliga varor.
• Se över arbetssätt och rutiner när väl olyckan skett anpassat till ny teknik i syfte att förkorta insatstider samt
minimera sekundärskador.
• Marknadsföra organisationen för att tillgodose nyrekryteringsunderlaget inför pensionsavgångar.
• Se över utbildningsstatusen bland räddningspersonalen för att ytterligare höja kvalitén och möta upp dom
olyckor som uppstår med så kompetent personal som
möjligt.
• Genom ett samarbete med Överkalix kommun, där en
gemensam livsmedelsinspektör rekryterats, kommer
kontrollerna av livsmedel och efterlevnaden av livsmedelslagen att förbättras kommande år.
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Mål

Mått/indikatorer

Ansvarig

Uppföljning/mätning

Ökad trygghet och säkerhet.

• KKiK trygghet: Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?
(SCB)

KS

Delårsrapport
Årsredovisning
KKiK

Vi kontrollerar alla livsmedelsföretag för att säkerställa bra livsmedel,
speciellt för barn och
gamla.

• Kontroll vid årets slut om inventeringen utförts eller inte.

MBN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Livsmedelsföretagare som
genererar mindre kontrolltid får lägre årsavgift.

• Kontroll på hur många har fått
högre avgift och hur många har fått
lägre avgift. Enligt lagen ska man
ha 100 % täckning.

MBN

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Företag med uppfyllda
miljökrav får lägre miljöavgift.

• Kontroll på hur
många företag som
har fått lägre avgift.

MBN

Vi uppfyller de lokala
och nationella miljömålen inom en generation
genom
kontinuerliga
mätningar och kontroller.

• Hur många kontroller och
mätningar har gjorts.

MBN
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Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

växtenheten men även privata och kommunala aktörer
kan jobba vidare med är hur vi ökar användningen av
bioenergi i våra verksamheter i första hand för att värma med skogsenergi våra fjärrvärmeanläggningar men
även privata värmekällor i villor.

Att främja näringsliv och arbete
Processen främjar till att hjälpa och utveckla befintligt
och nytt näringsliv i Övertorneå kommun och vara initiativtagare till nya processer och projekt som utvecklar kommunen. Samverkan skall ske med det lokala
näringslivet men även med exempelvis finansiärer och
externa investerare för att lösa projektfinansiering men
även företagsfinansieringar. Kommunen ska marknadsföras som inflyttnings- och etableringsort. Hjälp
ska erbjudas till att lösa lokalfrågor och initiera att
planlagd och byggbar industrimark finns i kommunen.
Huvudansvarig för processerna inom detta områden är
kommunstyrelsen genom Tillväxtenheten och Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

•Ett annat viktigt fokus område är att attrahera nya
invånare och externa investerare till våra olika sektorer inom energiområdet, men även besöksnäringen.
Kommunen måste ha fokus på att planlägga attraktiva
bostadsområden och även se till att det finns lämpliga
industrilokaler till förfogande.
•Genom stöd och vägledning ska arbetssökande individer stärkas under sin praktik/anställningstid åt kommunen. Efter avslutad insats ska individen stå ett steg
närmare ordinarie arbetsmarknad eller studier.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
•För att långsiktigt uppnå och bibehålla nivån kring
utvecklingsfrågor behövs både ekonomiska och personella resurser. Prioriteringen av resurser sker till verksamhet och aktiviteter som både kort och långsiktigt
ger nya förvärvsarbeten i både privat och offentlig sektor.

•Alla elever i år 8 och 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet
erbjuds sommarjobb. Jobben finns i kommunens egna
verksamheter men också i ideella föreningar. Privata
arbetsgivare som anställer ungdomar ur dessa åldersgrupper erbjuds ett bidrag från kommunen. Syftet med
sommarjobben är att ge ungdomarna en inblick i arbetslivet.

•En viktig profilfråga är att långsiktigt organisera arbetet med den uthålliga utvecklingen. Det räcker inte bara
att vi driver projekt utan den befintliga kommunala och
privata verksamheten ska samverka för att hitta långsiktiga lösningar. Ett konkret exempel som både Till-

Mål

•Ungdomar som inte slutfört gymnasiet skall erbjudas
individuella åtgärder för att bekämpa arbetslöshet och
förhindra att ungdomarna fastnar i ett långvarigt utanförskap.

Mått/indikatorer

Ansvarig

Uppföljning/mätning

Vi ska aktivt bidra till att
alla människor, ung som
gammal introduceras i
samhället och arbetslivet

• Andelen personer som inom sex
månader efter avslutade insatser går
vidare till ett jobb eller studier ska
öka.

KS

Delårsrapport
Årsredovisning
KKiK

Vi ska ha ett gott näringslivsklimat med hög grad
av nyföretagande och aktivt entreprenörskap.

• KKiK samhällsutveckling: Andel av
kommunens invånare 20-64 år som
förvärvsarbetar

KS

Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

• KKiK samhällsutveckling: Antalet
nya företag som har startats per
1000 invånare i kommunen
• KKiK samhällsutveckling: Antal
förvärvsarbetande som har tillkommit i kommunen
• KKiK samhällsutveckling: Företagarnas sammanfattande omdöme
om företagsklimatet (insikten)
• Övertorneå kommuns rankning i
näringslivsundersökningar ökar.
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Viktiga framgångsfaktorer

mötet är avgörande för kvaliteten på tjänsten. Våra inre
processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med kunder, brukare och samverkanspartners.
Fortlöpande mätningar och analyser via bland annat
”Kommunens kvalitet i korthet” och våra nulägesanalyser, används som grund för att utveckla och kvalitetssäkra våra arbetsprocesser så att resurser används på
bästa sätt.

För att bidra till att de av kommunfullmäktige fastställda målen ska uppnås krävs en inre organisation i kommunen som kan utföra alla tjänster mot medborgarna
och våra förvaltningar. Genom att dela upp de inre
processerna i tre områden, kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi, beskriver vi under respektive
områden det vi ser som viktiga förutsättningar för att
lyckas med vårt uppdrag.

Avgörande framgångsfaktorer är medarbetarna och
ledningens kunskap, idéer och engagemang samt ett
kommunikativt klimat som gynnar styrning, ledning,
utveckling och ständiga förbättringar.

Kvalitet
Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt
planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten.
Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättringar. En ny budget- och styrprocess
där fokus läggs på att vi i större utsträckning mäter och
analyserar resultat och kvalitet i de tjänster vi erbjuder våra medborgare, ska förhoppningsvis leda till ett
bättre beslutsunderlag för våra politiker.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
•Fortsätta kartläggningen av alla våra processer och utveckla arbetet med våra nulägesanalyser.
•Invånarnas synpunkter och medarbetarnas idéer ska
stimuleras och aktivt tas tillvara i utvecklingen av
verksamheten.

Med fokus på uppdrag och resultat och med effektiva
arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och
kunder. Genom att tydliggöra nivån på service och
tjänster kan rätt förväntningar byggas. Det personliga

Mål
Vi ska ha god kommunal
service.

•Mer fokus på analys av resultaten, kopplat till vilka
åtgärder vi ska göra för att förbättra våra verksamheter.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• KKiK tillgänglighet: Andel av medborgarna som skickar in en enkel
fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar.
• KKiK tillgänglighet: Andel av medborgarna som via telefon får kontakt
med en handläggare för att få svar
på en enkel fråga
• KKiK tillgänglighet: Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett
gott bemötande när de via telefon
ställt en enkel fråga
• KKiK delaktighet och information:
Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna
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Alla

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
KKiK

Attraktiv arbetsgivare

Prioriterade utvecklingsområden 2014:

Kommunens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då
det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med
invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin
kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Övertorneås vision för framtiden, är en förutsättning för att
verksamheten ska nå sina resultat och utvecklas i rätt
riktning.

• Vi behöver ha en strategi för hur vi på bästa sätt kan
göra en bra generationsväxling bland våra medarbetare
och ta tillvara de personella resurser vi har.
• Vi behöver utveckla våra chefer och ledare för att
kunna konkurrera som attraktiva arbetsgivare och vara
ett fortsatt bra stöd till våra medarbetare.
• Tillgodose att vi har den specialistkompetens som behövs inom alla områden.

För att locka och behålla kompetens har kommunen
en god arbetsmiljö som främjar hälsa, visar tillit, ger
utvecklingsmöjligheter och stimulerar till nya idéer.
Medarbetare ges ansvar och bidrar med sina kunskaper
och idéer till utveckling av verksamheterna.

• En väl fungerande kommunikation är en förutsättning
för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från
och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde
för brukare, kunder och invånare.

Tillsammans med ett gott ledarskap som präglas av
helhetssyn och delaktighet, där kompetens tas tillvara
och där fokus ligger på mötet och verksamhetens resultat för invånare, brukare och kunder finns det goda
förutsättningar att bibehålla och locka nya medarbetare
till Övertorneå kommun.

Mål
Vi ska ha god kommunal service, långsiktig
hållbar utveckling, ökad
trygghet och säkerhet.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Kartlägga nyckelroller och göra en
plan för generationsväxlingen inom
hela kommunen, bland annat säkerställa system för chefsrekrytering
och chefsförsörjning.
• Marknadsföra kommunen som
arbetsgivare
• Coachning av chefer och ledare.
• Ledarpolicy tas fram, ska omfatta
alla chefer
• Plan vid chefsintroduktion tas fram
• Kartlägga inom vilka områden vi
måste samverka med andra kommuner för att tillgodose specialistkompetens, SÖN.
• Informera och skapa delaktighet hos
personalen gällande tillgänglighetsmåtten i KKiK.
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KS

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar

Stabil ekonomi:

kostnader samt fokusera på driftskonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är
i balans, inklusive driftskonsekvenser för investeringar
och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande
och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.

Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. Varor, tjänster och lokaler
ska anskaffas affärsmässigt utifrån verksamheternas
resursbehov och med miljömässig och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydligt samband mellan resultat och resursåtgång. Skattepengarna ska användas för
invånarnas bästa och alltid där de gör största möjliga
nytta.

Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunen en modern organisation där mötet med
kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande
kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål
som organisationen ska nå.
Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar
och regler. En effektiv inre organisation avgör hur långt
man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet
utförs inom processerna.

Prioriterade utvecklingsområden 2014:
• Skapa tillräckliga budgetmedel för att kunna utveckla
och effektivisera vår organisation.
• Utveckla kunskapen och förståelsen kring ekonomi
och budget- och styrprocessen.

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättning för att bedriva en bra verksamhet. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att kunna
satsa långsiktigt, hantera nya förutsättningar och klara
konjunktursvängningar. På både kort och lång sikt är
det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och

Mål
God ekonomisk hushållning

• Utveckla och stärka upphandlingsprocessen för att
skapa affärsmässighet och effektivt resursutnyttjande
för kommunen.

Mått/indikatorer

Ansvarig

• Fortsätta utveckla arbetet med måloch resultatstyrningen. (nulägesanalysmallarna, förbättra målen,
analyserna)
• Identifiera områden som kan skapa
intäkter samt minska driftskostnader i organisationen.
• Fortsätta utbilda chefer och budgetansvariga i ekonomisystemet och
analys och uppföljning.
• Alla nämnder når en budget i balans
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Alla

Uppföljning/mätning
Delårsrapport
Årsredovisning
Egna mätningar
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Ekonomisk plan 2014-2016
Samhällsekonomisk utveckling

nas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i
svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk
efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna
växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige.

(Källa Sveriges kommuner och landsting, cirkulär
13:53)
Svensk ekonomi tar bättre fart
Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen
varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna
som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också
att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts.
Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning
som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP
växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och
löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt
med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och
löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna
med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått
konjunkturell balans. Den underliggande inflationen
(KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent.

Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker
under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under
7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i
kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka
pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter
ligga strax under 3 procent.

Det kommunala skatteunderlaget
Det preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2012
som Skatteverket publicerade den 4 september indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget år 2012 än
augusti¬utfallet. Eftersom septemberutfallet sannolikt
är mer rättvisande än det preliminära utfall som publicerades i augusti har vi reviderat ner prognosen för
2012 med 0,1 procentenhet till 4,1 procent. Skatteunderlagsprognosen för åren 2013–2017 bygger på den
samhällsekonomiska bild som beskrivs i Ekonomirapporten. Oktober 2013 utgiven av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och som sammanfattas under rubriken ”Svensk ekonomi tar bättre fart” här ovan.

Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets
tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och
löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt
fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner.
Åren 2015–2016 växer skatteunderlaget med drygt 2
procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är
framförallt ett resultat av den återhämtning som beräk-

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
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År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden 2001–2012, som kan sägas
omfatta en hel konjunkturcykel (diagram 1). I år väntas
ökningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden, vilket innebär mindre tillskott från lönesumman. Nästa år räknar vi med att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare trots att antalet arbetade timmar
väntas stiga ungefär som i år och lönehöjningarna bli
större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen
fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som
pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder till att
skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra konjunkturuppgången, 2007–2008

Nedan följer några befolkningsprognoser från Statisticon:

Befolkning 0 – 18 år
Ålder/år

2014

2015

2016

2022

0 – 5		

214

214

204

196

6 – 15		

432

418

411

384

16 – 18		

197

190

186

154

Barn i åldern 0-5 år är relativt mer flyttningsbenägen
än de äldre barnen, vilka har börjat skolan, så därför
har in- och utflytningen en viss inverkan på denna åldersgrupp. I barngrupperna 6-9 år och 10-12 år beror
eventuella förändringar främst på åldrandet och att
olika årskullar är olika stora.

Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning
Källa för tabeller är Statisticons befolkningsprognos
2013 – 2022 för Övertorneå kommun

Utvecklingen i Övertorneå kommun

De stora barnkullarna som föddes kring 1990 lämnar
under de närmaste åren gymnasietiden bakom sig och
går vidare till högre studier och förvärvsarbete. Effekten är att gruppen 16-18 år minskar framöver i de flesta
av landets kommuner. Antalet utflyttningar ligger på en
generellt sett högre nivå då denna grupp söker sig till
studier och arbete på annan ort.

Den sista december 2012 var kommunens invånarantal 4 772 personer. Befolkningen har fram till slutet av
september 2013 minskat och uppgår till 4 729 personer.
I beräkningarna av intäkterna i utjämningssystemet för
åren 2014 – 2016 utgår kommunen från ett invånarantal på 4 725 personer per 2013-11-01, för att därefter
minska till 4 675 år 2015 och till 4 625 år 2016. Beräkningarna bygger på historisk bakgrund. Målgruppen
för den kommunala verksamheten är främst barn, ungdomar och äldre. Förändringar i dessa åldersgrupper
påverkar därmed de kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än i övriga ålderskategorier.

Befolkning 65 - w år

Befolkningsutvecklingen under perioden 2013-2022
prognostiserar att folkmängden minskar i Övertorneå
kommun med 388 invånare, enligt Statisticon. Orsaken
är i första hand att det föds färre människor än det dör,
födelseöverskottet beräknas vara minus 43 personer
per år. Flyttningsnettot, det vill säga fler inflyttade än
utflyttade i kommunen beräknas under denna period
vara positiv och ligger i genomsnitt på plus 5 personer
per år.

Ålder/år		

2014

2015

2016

2022

65 – 79

1 004

1 026

1 037

1 111

80 – w		

381

374

375

408

Under en längre tid framöver kommer antalet äldre
i landets kommuner att öka. Orsaken är dels att den
stora 40-talist generationen uppnår pensionsålder, dels
att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre
än tidigare.

I Övertorneå kommun förväntas genomsnittsåldern
öka från 47,5 år till 49,6 år under prognosperioden,
2013-2022.
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Arbetsmarknaden

Skattekraften

Under de senaste tio åren har den lokala arbetsmarknaden reducerats kraftigt varför arbetsmarknadsläget
inom kommunen fortfarande är ett av kommunens
största bekymmer. Vid årsskiftet 2012/2013 hade
kommunen 2 628 personer i arbetsför ålder. Av dessa
var 276 stycken öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten
och sökande i program med aktivitetsstöd i Övertorneå
kommun uppgick i slutet av september 2013 till 220
personer. Motsvarande siffra i september 2012 var 215
stycken, en ökning mellan åren med 2,3 procent. Öppet arbetslösa hade under samma tidsperiod minskat
med 3,5 procent. I åldersgruppen 18-24 år har, öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd
ökat från september 2012 till september 2013 med 22,0
procent. Kvarstående sökande totalt i samma åldersgrupp har ökat under tiden september 2012 till september 2013 med 26,9 procent, och öppet arbetslösa med
16,7 procent.

Skattekraften per invånare visar att medelskattekraften
i Sverige var 180 028 kronor per invånare (bygger
på taxeringsår 2013). Den högsta skattekraften per
invånare finns i kommunerna runt Stockholm med
Danderyd (321 037 kr/inv.), Lidingö (277 518 kr/
inv.), och Täby (257 629 kr/inv.) i topp. Den lägsta
skattekraften per invånare i Sverige har Årjäng
(130 150 kr/inv). Övertorneå kommun ligger näst
sist i länet med 148 096 kronor per invånare och där
Haparanda har den lägsta med 145 941 kronor per
invånare. I topp i länet ligger Kiruna (206 939 kr/inv),
Gällivare (203 107 kr/inv), samt Luleå (181 454 kr/inv.).
Utdebitering
Övertorneå kommuns kommunala utdebitering ligger
på 21:75 kronor inklusive skatteväxlingen med landstinget på 22 öre, med det är kommunen lägst i länet.
Högsta skattesatsen i länet är Arjeplog på 23,50 kronor.
Solna som har landets lägsta utdebitering med 17,12
kronor och Ragunda med den högsta utdebiteringen
på 23,57 kronor. Medelskattesatsen i Sverige är 20,62
kronor.

Länets arbetsmarknad kännetecknas av en råvarubaserad tillverkningsindustri. Stora anläggningsinvesteringar pågår och planeras, främst i Kiruna, Malmfälten
och Pajala, och kan på sikt ge många nya arbetstillfällen som även kan påverka sysselsättningen för Övertorneås del.
Obalanser på arbetsmarknaden som påverkar Övertorneå
• Stora pensionsavgångar väntas under kommande tio
år
• Kompetensbrister bland de arbetssökande
• Hög andel långtidsarbetslösa och funktionshindrade i
sökandegrupperna
• Stort beroende av offentlig sektor, där arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt kärv
• Fortsatt större ut- än inflyttning bland unga och
välutbildade
• Sysselsättningsgraden fortfarande lägre än rikets
• Allmänt traditionsbundna yrkesval
• Trots nedgång, fortsatt höga ohälsotal
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Analys av Övertorneå kommun

jala som har en högre kostnad 60 223 kronor, övriga
grannkommuner är Överkalix som ligger på 57 605
kronor och Haparanda 50 664 kronor.

För att få en bild av hur Övertorneå kommuns ekonomiska läge samt hur mycket som satsas inom olika
verksamhetsområden finns olika externa rapporter att
ta del av.

Utbildning: År 2012 är nettokostnaderna för Övertorneå kommun 17 460 kronor vilket är en minskning med
344 kronor mot 2011. Motsvarande kostnad för riket
är 14 324 kronor, länet 16 246 kronor och glesbygdskommuner 17 194 kronor. En jämförelse med grannkommunerna visar att Pajala har en kostnad på 18 016
kronor, Överkalix 16 736 kronor och Haparanda med
14 976 kronor. Högst i länet ligger Arjeplogs kommun
med 19 825 kronor. Jämförelser inom länet visar att
Övertorneå kommun inom detta block ligger på fjärde
plats sorterat på högsta kostnader.

Från och med bokslut 2011 har boken Vad kostar verksamheten i Din kommun, utgiven av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån
(SCB) upphört. Numera hittar man nyckeltalen i databasen på www.kolada.se - Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och via SCB:s
statistikdatabas. Nedanstående statistik är hämtad från
SCB, Tabell 4, Kostnader för olika verksamheter i
kommunen.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: År 2012 har
Övertorneå kommun en nettokostnad på 5 187 kronor
vilket är 146 kronor lägre än 2011. I jämförelse med
grupperna 2012 ligger Övertorneå kommun inom detta
block bra till, riket ligger på 6 791 kronor, länet 5 454
kronor och glesbygdskommunerna 5 563 kronor. Vid
en jämförelse med grannkommunerna har Haparanda
en högre kostnad med 6 497 kronor medan Överkalix
(4 374 kr) och Pajala (4 937 kr) har en lägre kostnad.

Vad kostar verksamheten i din kommun
För att jämföra kommuner krävs att inlämnade uppgifter är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats, kort sagt att uppgifterna mäter samma sak. I rapporten redovisas både finansiella
nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter.
I verksamhetsredovisningen är det framför allt utbildning, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldre
och handikappomsorg, politisk verksamhet, infrastruktur samt kultur- och fritid som redovisas.

Äldre- och funktionshinderomsorg: Övertorneå
kommuns nettokostnad inom detta block ligger på 23 089
kronor, vilket är en ökning på 434 kronor jämfört med
2011. Riket ligger på en kostnad på 14 538 kronor, länet
20 402 kronor och glesbygdskommuner 22 227 kronor.
Om man jämför med grannkommunerna så har två
kommuner Överkalix (26 451 kr) och Pajala (25 474 kr)
dyrare kostnader medan Haparanda har lägre (17 597 kr).

Eftersom räkenskapssammandragen – underlag till
rapporten – spänner över en stor mängd uppgifter kan
det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av
SCB, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera
vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är
tänkbara till uppkomna skillnader.

Individ- och familjeomsorg: Inom detta område
har Övertorneå kommun legat i paritet med
glesbygdskommunerna och länet, medan riket har
haft markant högre nettokostnader under perioden
2000-2012. För 2012 ligger Övertorneå lägre än
grupperna. Övertorneå kommun hade 2012 en
nettokostnad på 2 473, vilket är 162 kronor högre än
2011. Riket ligger på 3 626 kronor, länet 2 588 kronor
och glesbygdskommunerna 2 695 kronor. Haparanda
var den kommun av grannkommunerna som är dyrast
med 3 059 kronor och Överkalix billigast med 1 443
kronor. Pajalas kostnader uppgick till 2 112 kronor.

Nyckeltalen och jämförelser med andra kommuner, riket, länet och för vår del gruppen glesbygds¬kommuner
innerhåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i
den egna kommunen. Redovisningen av de olika utfallen i rapporten sker i detta fall i nettokostnader per invånare. Nedan följer några av nyckeltalsjämförelserna.
Verksamhetens nettokostnader (hela kommunen):
Övertorneå kommuns nettokostnader per invånare för
2012 ligger på 58 769 kr vilket är en ökning med 439
kronor jämfört med 2011. Motsvarande kostnad för riket är 45 703 kr, länet 53 648 och glesbygdskommuner
55 830 kr. Därmed fortsätter Övertorneå kommun att
ligga över alla grupperna även för 2012, vilket man
gjort sedan 1999. Av länets kommuner är det bara Pa-
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Kultur- och fritid: Övertorneå kommuns nettokostnader
2012 uppgick till 3 576 kronor. Motsvarande siffra
för riket var 2 329 kronor, länet 2 882 kronor och
glesbygdskommuner 2 526 kronor. Övertorneå
kommuns kostnader för fritid uppgick till 2 151
kronor och kultur till 1 425 kronor år 2012. Vid en
jämförelse med grannkommunerna så är Haparanda
(2 336 kr) och Överkalix (2 343 kr) dyrare på fritidssidan
medan Pajala är billigare med 1 576 kronor. Inom
kultursidan har Övertorneå den dyraste kostnaden,
Haparandas uppgår till 1 193 kronor, Pajalas till 1 078
kronor medan Överkalix har en kostnad på 658 kronor.

Politisk verksamhet: Övertorneå kommun har under
åren 2000-2012 haft en nettokostnad som legat över
rikets, länet och glesbygdskommunerna. Den politiska
verksamheten kostade 2012 1 700 kronor per invånare,
vilket var 24 kronor mer jämfört med 2011. Motsvarande siffra för riket var 601 kronor, länet 1 160 kronor och glesbygdskommuner 1 105 kronor. Övertorneå
kommun ligger högst i länet. Av grannkommunerna
kostar Pajalas politiska verksamhet 1 169 kronor,
Haparandas 1 368 kronor och Överkalix 1 637 kronor.
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Ekonomiprocessen

Nämnder/styrelser
fastställer
internbudget
Kommunfullmäktige
fastställer budgeten

Kommunstyrelsens
förslag till budget

Jan

Dec

Feb

Nov

Mar

ÅRSREDOVISNING

Ekonomi/
strategiforum

Budgetberedning

Revisorerna granskar
bokslut och redovisning
efter beslut i KS och KF

Okt

Apr
Budgetanvisningar.
Preliminära
driftramar från
kommunstyrelsen.

Delårsrapport

Sep

Delårsbokslut

Maj
Nämnders/styrelsers
budgetarbete

Aug

Juni
Juli

Kommunens verksamhetsplanering startar i mars året
före verksamhetsåret. Den inleds med ett ekonomioch strategiforum där en genomlysning av verksamheterna presenteras i form av nulägesanalyser samt
ekonomiska förutsättningar. Detta presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndsordföranden, förvaltningschefer samt en representant från partier som
inte ingår i någon av ovanstående grupper och som är
representerade i kommunfullmäktige. I ekonomi- och
strategiforumet presenteras budget- och planeringsunderlag för respektive verksamheter. Materialet ligger
sedan som grund till kommunstyrelsens förslag till preliminära nettodriftramar för nämnder och styrelser för
näst kommande budgetår, beslutet tas i april året före
budgetåret. Under perioden maj-augusti pågår budgetarbetet hos respektive nämnd/styrelse utifrån de preliminära nettodriftramar som kommunstyrelsen tilldelat.

Budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott)
startar i oktober månad, där revidering av ekonomiska
förutsättningar sker. Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige om budget och flerårsplan för näst
kommande år tas i slutet av oktober. Beslut om budgetramar, skattesats och vision, övergripande mål, verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning antas av kommunfullmäktige i november året före
budgetåret. Under december fastställer nämnder/styrelser sina interna budgetar för nästkommande år.
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Budgetförutsättningar
År 2012 redovisade Övertorneå kommun ett resultat på 11 756 tkr, vilket var 10 126 tkr bättre än det budgeterade
årsresultatet. Övertorneå kommun klarade därmed kommunallagens balanskrav för 2012. Vid avstämning av balanskravet har hänsyn tagits till realisationsförluster vid försäljning av fastigheter samt orealiserade förluster finansiella tillgångar.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen				

11 756

Tillägg realisationsförluster vid avyttring av fastigheter		

0

Återföring av tidigare års nedskrivning av finansiella tillgångar

- 2 470

Justerat års resultat					

9 286

Prognosen för år 2013 pekar på ett positivt resultat på 15 320 tkr innebärande att kommunen kommer att klara kommunalagens krav på en ekonomi i balans även för innevarande år.
Kommunstyrelsen har fastställt preliminära nettodriftramar enligt nedanstående tabell för åren
2014 – 2016 till nämnder och styrelser.

Belopp i Tkr		

2014

2015

2016

Kommunfullmäktige		

550

550

550

Revision		

770

770

770

Överförmyndare		

600

600

600

Kommunstyrelse		

44 800

44 800

44 800

Miljö- och byggnadsnämnd

2 550

2 550

2 550

Kultur- och fritidsnämnd		

11 250

11 250

11 250

Barn- och utbildningsnämnd

98 500

98 500

98 500

Socialnämnd		

109 900

109 900

109 900

Totalt		

268 920

268 920

268 920
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Löneökningar

Interna kostnader/ersättningar

2013 års lokala lönerevision är i dagsläget inte helt
klar. I budgeten inom resultaträkningens finansieringsdel är avsatt 3 500 tkr för löneökningen 2013. I budget 2014 flerårsplan 2015-2016, avsätts 2 850 tkr för
år 2014, 2 900 tkr för 2015 och 2 950 tkr för år 2016.
Löneökningarna avsätts på ett särskilt konto – löneökningsanslag - i resultatbudgeten.

Kommunens förvaltningar köper och säljer tjänster till
varandra. Enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige skall förvaltningarna sinsemellan komma
överens om omfattningen och storleken på ersättningen. Skriftliga överenskommelser bör upprättas för undvikande av oklarheter.
Interna hyror

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna framräknas av ekonomienheten
och redovisas separat. Begreppet kapitalkostnader avser en årlig finansiell ersättning mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar. Ersättningen
utgör periodiserad återbetalning av de medel som finansförvaltningen ställer till förvaltningarnas förfogande för investeringar. Nämnder/förvaltningar får full
täckning för sina kapitalkostnader. Dessa medel redovisas på separat rad i driftsbudgeten, dvs. vid sidan av
nämndernas ramtilldelning.

Kommunen tillämpar f n centraliserad fastighetsförvaltning, innebärande att kommunstyrelsen och den
tekniska enheten svarar för drift och underhåll av
kommunens samtliga fastigheter. Förvaltningarna hyr
sedan från tekniska enheten erforderliga lokaler och
betalar en intern hyra. Hyresvillkoren fastställs efter
överläggningar mellan parterna och hyresavtal upprättas. Hyrornas storlek baseras på överenskommen volym (antal m², lokalvårdsfrekvens m.m.) driftkostnad,
kapitalkostnad samt underhåll och motsvarar självkostnaden.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt s.k. nominell metod innebärande:

Finansnetto
Finansnettot består av intäktsposterna, ränta bankmedel, avkastning extern kapitalförvaltning samt övriga
finansiella intäkter. Kostnadssidan innehåller posterna
räntekostnader, kravkostnader och förluster vid aktieförsäljning. Enligt tidigare beslut/riktlinjer från kommunstyrelsen skall finansnettot budgeteras med en
försiktighetsprincip innebärande ett nollsummespel
mellan ränteintäkter och räntekostnader. Denna princip
frångicks i samband med tilldelade preliminära nettodriftramar för 2012-2014 (Kommunstyrelsen 2011-0418 § 81). Finansnettot för år 2014 budgeteras till 3 900
tkr och 3 000 tkr för år 2015 och 2016.

•Årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska livslängd.
• Räntan beräknas som medelränta på en femårig statsobligation två år före budgetåret. För år 2014 är räntan
2,5 procent (för år 2013 var räntan 2,9 procent).
Personalkostnader
Arvoden till förtroendemän beräknas efter regler som
fullmäktige fastställde i april 2002, innebärande att
arvode utbetalas för sammanträde/förrättning. Ersättning erhålles för ordförandeskap samt ekonomisk
kompensation erhålles för inkomstbortfall. Lönerna
till arbetstagarna beräknas i 2014 års budget utifrån
lönenivån 2013. Arbetsgivaravgifterna 2013 för kommuner uppgick till 38,46 procent, fördelade med 31,42
procent på arbetsgivaravgifter enligt lag, 0,21 procent
på avtalsförsäkringar samt 6,83 procent på kollektivavtalad pension. Preliminära arbetsgivaravgifter 2014 för
kommuner uppgår till 38,46 procent.

För det senast fem åren har finansnettot gett följande
utfall i mkr.
2008

2009

2010

2011

2012

2,9

3,3

5,5

3,4

7,0

Taxor och avgifter

• Förtroendemän och uppdragstagare 31,42 %

•Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige
på förslag från respektive nämnd/styrelse. Ett förslag
på höjning av taxorna är aviserad för VA och renhållningstaxorna. En 75 procentig kostnadstäckningsgrad
för renhållning, vatten- och avloppsverksamhet eftersträvas. Resterande 25 procent föreslår man skattefinansieras. För samtliga taxor och avgifter görs ständigt
översyn med målet att taxorna når länssnitt.

• Arbetstagare med kommunalt reglerade löner 38,46
%.
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Skatteunderlaget
Skatteverkets preliminära taxeringsutfall i augusti 2013 för 2012 års inkomster, visar på en ökning av den beskattningsbara inkomsten på 2,95 procent för landet jämfört med föregående år. Normalt brukar skatteverkets prognos
i de preliminära utfallen underskatta det slutliga utfallet. Därför är SKL:s bedömning att det finns skäl att revidera
utvecklingen till 2,9 procent.
Skatteunderlagsprognos med procentuell förändring från föregående år

2012

2013

2014

2015

2016

4,1

3,5

2,9

4,6

5,6

För Övertorneå kommun är det preliminära taxeringsutfallet i september när 98,7 % deklarationer är godkända
741 423 500 skattekronor för taxeringsår 2013 (inkomstår 2012). Detta är en ökning med 4,1 procent jämfört med
slutliga taxeringsutfallet föregående år. (712 340 500)

Beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag och fastighetsavgift i tkr åren 2014 – 2016 enligt senaste skatteunderlagsprognosen från SKL 2013-10-10, cirkulär 13:53.

2014

2015

2016

4 725

4 675

4 625

171 709

176 839

183 028

Inkomstutjämning		

56 846

57 171

58 978

Kostnadsutjämning		

29 630

29 317

29 003

Strukturbidrag			

22 614

22 375

22 135

Regleringsbidrag/avgift		

1 029

592

-794

LSS-utjämning			

10 084

9 977

9 871

Fastighetsavgift			

6 849

6 849

6 849

320

160

299 081

303 280

Folkmängd 1/11 året innan

Skatteintäkter			

Mellankommunal utjämning
Totalt skatteintäkter, utjämningsbidrag
och fastighetsavgift		
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309 070

Finansiell analys
Den finansiella analysen skall visa på vilken balans kommunen har mellan sina intäkter och kostnader under året
och över tiden samt den kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Analysen
skall även visa på årets resultat, hur det uppstått och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Investeringsutvecklingen skall också analyseras. En kommuns resultat påverkas också av olika risker, därför bör analysen
innefatta vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen (låneskuldens utveckling).
Den finansiella analysen syftar vidare till att identifiera problem, därför avslutas analysen med en probleminventering. Siffrorna för 2013 bygger på bokslutsprognos i augusti 2013.

Nettokostnader
Med verksamhetens nettokostnader avses kostnader minus intäkter i den löpande verksamheten hos nämnder och
styrelser samt avskrivningar av anläggningstillgångar.

Bokslut 2012
Nettokostnader, mkr

280,0

Prognos 2013
292,7

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

301,3

299,1

299,5

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

172,3

179,2

187,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mkr)

Bokslut 2012

Prognos 2013

Skatteintäkter

162,5

170,7

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning (mkr)

122,2

127,9

127,1

122,5

118,2

Totalt

284,7

298,6

299,4

301,7

305,8

Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag är att de ökar under planperioden med totalt 6,4 mkr.
(2,3 mkr 2015 och 4,1 mkr 2016)

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor del av intäkterna som går till den
löpande verksamheten.
Bokslut 2012
Procent %

98,3

Prognos 2013
98,0
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Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

100,6

99,1

97,9

I en sund ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsökningen jämfört med skatteintäktsökningen. Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna. Procentsatsen bör ligga kring 98 procent för att ha en ekonomi
i balans och klara kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Övertorneå kommun har en stark finansiell
ställning och kan tack vare finansnettot som budgeteras till 3,9 mkr för år 2014 och 3,0 mkr för år 2015-2016 budgetera med en högre nettokostnadsandel av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar) andel av skatteintäkter och statsbidrag
Kommunen har tidigare haft detta finansiella mål att högst 95 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag exklusive avskrivningar skall användas till verksamhetens nettokostnader. Detta mål ger utrymme för ökade investeringar, pensionsavsättningar samt en förbättring av det egna kapitalet, vilket är nödvändigt om man ska klara kommunens krav på god ekonomisk hushållning.

Bokslut 2012
Nettokostnadernas
andel av skatteintäkter och statsbidrag,
%

92,5

Prognos 2013
92,2

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

94,7

93,2

92,0

Investeringar
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag framgår av nedanstående tabell. Målet är att denna
långsiktigt inte skall överstiga sex procent.

Bokslut 2012
Nettoinvesteringar,
mkr
Nettoinvesteringar,
andel av skatteintäkter och statsbidrag, %

Prognos 2013

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

14,5

24,3

18,8

15,9

4,1

5,1

8,3

6,1

5,3

1,3

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

2,0

5,5

9,3

Årets resultat
För planperioden 2014 – 2016 klarar kommunen balanskravet.

Resultat 2012
Årets resultat i mkr

11,7

Prognos 2013
15,3
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Soliditetsutvecklingen
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala
tillgångarna som kommunen finansierat med egna medel, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala
tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.

Resultat 2011
Soliditeten i %

68,8

Prognos 2013
72,3

Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

69,4

69,6

69,5

Upplåning

Borgensåtaganden

Kommunens låneskuld uppgick till 52,5 mkr per den
31/12 2012, av dessa utgjorde 27,5 mkr lån som upptagits för Övertorneå Värmeverk AB räkning och lånats
vidare till Värmeverket med samma villkor som kommunen fått låna av Kommuninvest AB. För perioden
2014- 2016 är inga nya lån eller amorteringar av lån
planerade.

Kommunens borgensåtaganden är i huvudsak
gentemot det kommunala bostadsföretaget, vilket
uppgick till 95,5 mkr per den 31 december 2012.
Under 2013 har kommunen förvärvat elnätet i
Övertorneå kommun. Elnätet kommer att drivas i ett
nybildat kommunalt aktiebolag, Övertorneå Energi
AB. Ett beslut om kommunal borgen till bolaget
ska upp för beslut i november i kommunfullmäktige
på totalt 72,0 mkr. Det totala borgensåtagandet
beräknas därmed till 177,5 mkr vid årsskiftet 2013.

Finansnetto – ränterisk
Skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter
utgör finansnetto. Ett positivt finansnetto innebär att
ränteintäkterna överstiger räntekostnaderna. Måttet är
negativt om kommunen har stor låneskuld. Övertorneå kommuns finansnetto består av räntekostnader,
ränteintäkter samt poster bokförda på extern kapitalförvaltning. Sedan 1998 har kommunen extern kapitalförvaltare av våra likvida medel. Kommunens externa
kapitalförvaltare är sedan halvårsskiftet 2013 Söderberg & Partners.

Balanskravet
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (visst
undantag medgives). Vidare anges att om kostnaderna
för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det
negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas, under de närmaste följande tre åren.
För att Övertorneå kommun skall uppnå god ekonomisk hushållning skall de finansiella målen, verksamhetsmässiga målen och visionsmålen uppnås som anges under rubriken god ekonomisk hushållning i detta
dokument.

Det bokförda värdet på extern kapitalförvaltning uppgick 31 augusti 2013 till 158 880 tkr. Till årsskiftet förväntas inga större förändringar utan portföljens marknadsvärde prognostiseras till ca 159 mkr.

Pensionsåtaganden
Kostnaderna för kommunens pensionsutbetalningar beräknas öka med 1,6 mkr från bokslut 2012 till plan år 2015.

Bokslut 2012
Pensionsutbetalningar, mkr

7,8

Prognos 2013
8,3
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Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

8,7

9,3

9,5

Driftredovisning
Med driftbudget avses nettokostnader för den löpande
verksamheten hos kommunfullmäktige, revision och
nämnder/styrelser.
Kommunstyrelsens preliminära driftramar för år 2014
uppgår till 293 220 tkr exklusive kapitalkostnader och
löneökningar. Siffran till höger visar förändringar gentemot budgeten 2013.

Nämnd/styrelse

Nettodriftsram 2014
(exkl löneökn och
kaptalkostn)

Tkr
Kommunfullmäktige

550

0

Revision

770

0

Överförmyndare

600

+ 50

Kommunstyrelse

44 800

+ 1 200

2 550

+ 250

Kultur- och fritidsnämnd

11 250

+ 500

Barn- och utbildningsnämnd

98 500

+ 1 000

Socialnämnd

109 900

+ 3 000

Summa

268 920

+ 6 000

Miljö- och byggnadsnämnd
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BESLUT - kompletteras när kommunfullmäktige tagit det slutliga beslutet 4/11 2013
Kommunfullmäktige har beslutat:
att fastställa skattesatsen till 21,75 kronor per skattekrona för år 2014
att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder
att fastställa budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016.
att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa verksamhetsplan 2014-2016 inom fastställda ramar, mål
och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå
att fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
att plan 2014 – 2016 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.
att fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för åren 2014-2016 .
att budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 utgör riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för perioden.
att uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan försämras framledes varför strukturella
förändringar kan vara nödvändiga och att ramarna för 2015-2016 därför är preliminär.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Budget 2014 samt flerårsplan 2015 - 2016
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Nämndernas driftbudgetramar

Budget 2014-2016

Övertorneå kommun
Kommunfullmäktige

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

550

550

550

550

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen

550

550

550

550

Summa

550

550

550

550

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen

550

550

550

550

Summa driftram

550

550

550

550

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för 2014 på 550 tkr.
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Övertorneå kommun

Budget 2014-2016

Revision

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

770

770

770

770

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen

770

820

820

820

Summa

770

820

820

820

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen

770

800

770

770

Summa driftram

770

770

770

770

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram på 770 tkr för år 2014.
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Övertorneå kommun

Budget 2014-2016

Överförmyndare

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

550

600

600

600

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen

550

600

600

600

Summa

550

600

600

600

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen

550

600

600

600

Summa driftram

550

600

600

600

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram på 600 tkr för år 2014.
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Budget 2014-2016

Övertorneå kommun
Kommunstyrelsen
Nämnd/styrelse/förvaltning

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

43 600

44 800

44 800

44 800

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen

43 600

48 526

44 800

44 800

Kapitalkostnader

13 010

Summa

56 610

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen

43 600

46 170

44 800

44 800

Kapitalkostnader

13 010
56 610

12 992
59 162

Summa driftram

43 600

45 500

44 800

44 800

Summa ram inkl. kap. kostn

56 610

58 492

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för år 2014 på 45 500 tkr exklusive kapitalkostnader. För detaljerad
information hänvisas till nämndens nulägesanalys/verksamhetsplan.
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Budget 2014-2016

Övertorneå kommun
Förslaget fastställt 2013-08-29 § 81

Miljö- och byggnadsnämnd
Nämnd/styrelse/förvaltning

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen

2 300

2 300

2 300

2 300

1) 2 400

2 550

3) 2 800

4) 2 650

2) 2 650

Summa

2 650

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen

2 300

2 550

2 550

2 550

Summa driftram

2 300

2 500

2 550

2 550

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för år 2014 på 2 500 tkr exklusive kapitalkostnader. För detaljerad information hänvisas till nämndens nulägesanalys/verksamhetsplan.

41

Övertorneå kommun

Budget 2014-2016

Förslaget fastställt 2013-08-29 § 81

Barn- och utbildningsnämnd
Nämnd/styrelse/förvaltning

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen
Kapitalkostnader
Summa

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen
Kapitalkostnader

Summa driftram
Summa ram inkl. kap. kostn
1)
2)
3)
4)

97 500

98 500

98 500

98 500

97 500

1) 98 500
2) 100 000
3) 97 000

1) 100 150
2) 101 650
3) 98 650

1) 101 800
2) 103 300
3) 100 300
4 033

4 033

4 033

4 033

101 533

1) 102 533
2) 104 033
3) 101 033

1) 104 183
2) 105 683
3) 102 683

1) 105 833
2) 107 333
3) 104 333

97 500

98 300

98 500

98 500

4 033
101 533

4 496
102 796

97 500

98 000

98 500

98 500

101 533

102 496

Budgetram inklusive kostnader för SVA men exklusive kostnader för SFI.
Budgetram inklusive kostnader för SVA och SFI.
Budgetram exklusive kostnader för SFI och SVA.

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för år 2014 på 98 000 tkr exklusive kapitalkostnader. För detaljerad
information hänvisas till nämndens nulägesanalys/verksamhetsplan.
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Budget 2014-2016

Övertorneå kommun
Förslaget fastställt 2013-05-29

Kultur- och fritidsnämnd
Nämnd/styrelse/förvaltning

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

10 750

10 650

10 650

10 650

10 750

11 250

11 350

11 500

2 474

2 391

13 224

13 641

10 750

11 400

11 250

11 250

2 474
13 224

2 391
13 791

Summa driftram

10 750

11 250

11 250

11 250

Summa ram inkl. kap. kostn

13 224

13 641

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen
Kapitalkostnader
Summa

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen
Kapitalkostnader

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för år 2014 på 11 250 tkr exklusive kapitalkostnader. För detaljerad
information hänvisas till nämndens nulägesanalys/verksamhetsplan.
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Budget 2014-2016

Övertorneå kommun
Förslaget fastställt 2013-09-10

Socialnämnden
Nämnd/styrelse/förvaltning

DRIFTRAM

Budget 2013
Fastställd

Budget 2014
Förslag

Plan 2015
Förslag

Plan 2016
Förslag

Belopp i tusental kronor
(tkr)
Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* prel. tilldelad ram av
kommunstyrelsen

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag av nämnden/
styrelsen
Kapitalkostnader
Summa

Nettokostnader exklusive
kapitalkostnader
* enligt förslag från
kommunstyrelsen
Kapitalkostnader

106 900

109 900

106 900

114 900

109 900

109 900

109 900

109 900

109 900

109 900

4 884
111 784

106 900

114 900

4 884
111 784

4 399
119 299

Summa driftram

106 900

112 700

Summa ram inkl. kap. kostn

111 784

117 099

Kommunfullmäktige tillstyrker en driftram för år 2014 på 112 700 tkr exklusive kapitalkostnader. För detaljerad
information hänvisas till nämndens nulägesanalys/verksamhetsplan.
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DRIFTBUDGET/PLAN 2014-2016 FÖRSLAG
Nettokostnader per nämnd/styrelse i tusental kronor (tkr)

Redovisning
2012

Budget
2013

Prognos
2013

Budget
2014

Förslag
plan 2015

Förslag
plan 2016

Styrelse/nämnd

Kommunfullmäktige

675

550

550

550

550

550

Revision

817

770

770

770

770

770

Överförmyndare

561

550

550

600

600

600

Kommunstyrelse

47 619

43 600

46 937

45 500

44 800

44 800

1 940

2 300

2 216

2 500

2 550

2 550

Kultur- och fritidsnämnd

10 672

10 750

10 750

11 250

11 250

11 250

Barn- och utbildningsnämnd

97 627

97 500

98 264

98 000

98 500

98 500

Socialnämnd

105 119

106 900

110 470

112 700

109 900

109 900

Summa

265 030

262 920

270 507

271 870

268 920

268 920

Kapitalkostnader

27 075

24 401

25 001

24 300

24 300

24 300

Diff personalförs.

- 9 230

--------

- 6 322

---------

---------

---------

282 875

287 321

289 186

296 170

293 220

293 220

Miljö- och byggnadsnämnd

Totalt
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RESULTATBUDGET/PLAN 2014-2016 FÖRSLAG (tkr)

Redovisning
2012

Budget
2013
-

Prognos
2013

Budget
2014

Förslag
plan 2015

Förslag
plan 2016

Text
belopp Tkr
-282 875

-287 300

-288 586

-296 170

-293 220

-293 220

0

-3 500

-3 500

-2 850

-2 900

-2 950

Pensioner, utbetalningar

-7 786

-7 900

-8 300

-8 700

-9 300

-9 500

Återförda kapitalkostnader

27 075

24 401

25 001

24 300

24 300

24 300

-16 371

-16 900

-17 325

-17 900

-18 000

-18 100

-279 957

-291 199

-292 710

-301 320

-299 120

-299 470

Skatteintäkter

162 547

165 650

170 694

172 300

179 200

187 600

Generalla statsbidrag och
utjämningsbidrag

122 176

128 679

128 076

127 120

122 460

118 200

9 019

2 430

10 200

5 330

4 430

4 430

Finansiella kostnader

-2 029

-1 430

-940

-1 430

- 1 430

-1 430

Resultat efter extraordinära
poster

11 756

4 130

15 320

2 000

5 540

9 330

Årets resultat
1 procents målet

11 756
2 847

4 130
2 917

15 320
2 917

2 000
2 991

5 540
3 015

9 330
3 058

Driftbudgetens nettokostnader
Löneökningsanslag

Avskrivningar
Versamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
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FINANSIERINGSBUDGET/PLAN 2013-2015 FÖRSLAG (tkr)

Redovisning
2012

Budget
2013

Prognos
2013

Budget
2014

Förslag
plan 2015

Förslag
plan 2016

Text
belopp Tkr
Årets resultat

11 756

4 130

15 320

2 000

5 540

9 330

Justering avskrivningar

16 371

16 900

17 325

17 900

18 000

18 100

Justeringsposter

- 1 560

0

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

26 567

21 030

32 645

19 900

23 540

27 430

-14 529

-22 000

-23 344

-18 775

-15 930

-4 050

0

0

0

0

0

0

-13 500

0

0

0

0

0

-479

0

0

0

0

0

-13 979

0

0

0

0

0

1 898

-970

9 301

1 125

7 610

23 380

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Ökning/minskning långfristiga
fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
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BALANSBUDGET/PLAN 2013-2015 FÖRSLAG (tkr)

Bokslut
2012

Budget
2013

Budget
2014

Plan
2015

Plan
2016

Text
belopp Tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar

299 722

300 000

305 000

310 000

315 000

Omsättningstillgångar

202 486

205 000

206 000

207 000

208 000

Summa tillgångar

502 208

505 000

511 000

517 000

523 000

354 280

345 000

354 480

359 820

363 610

Avsättningar för pensioner/
andra avsättningar

16 880

17 230

17 630

18 230

18 430

Långfristiga skulder

52 500

52 500

52 500

52 500

52 500

Kortfristiga skulder

78 548

90 270

86 390

86 450

88 460

502 208

505 000

511 000

517 000

523 000

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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Investeringar
Fr.o.m. 2012 införs investeringsramar i kommande
budget 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att
kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande verksamhetsåret med tillhörande planeringsår,
investeringsramar för flerårsperioden.
Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller
annan större vikt kan erhålla fastställda budgetbelopp
inom de angivna ramarna för respektive nämnd eller
styrelse.
Kommunstyrelsen erhåller investeringsramar för respektive områden – fastigheter, gator, park/turism, vatten och avlopp, kommunstyrelsen övrigt, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden.
För att en investering ska få genomföras, förutom investeringsprojekt av principiell beskaffenhet, krävs ett
beslut från kommunstyrelsen, varvid medel och starttillstånd hänvisas inom angiven investeringsram.
Särskilda riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun framgår av annat dokument.
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INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2014-2016
Belopp i tkr
FASTIGHETER		
Torneusgården huvudentré
Nyanläggning Luppioberget
Ventilation gym Sporthall
Brandstation nytt styrsystem och byte luftvärmare		
Ombyggnad verksamheter Särkivaara			
Nya fjärrvärmeserviser Centralskolan (Låg-, mellan-, högstadiet)
Underväxlare värme 3 stycken Centralskolan			
Ombyggnad ventilation Särkivaara vårdcentral			
Hiss mellanstadiebyggnad			
Vägen vid entren till Förvaltningsbyggnaden flyttas minst 1 meter
Ombyggnad entré Förvaltningsbyggnaden
Fönsterbyte Hedenäset matsalen 			
Ny ventilation till Centralförrådet			
Utbyte kvicksilverlampor i Isladan m.fl
		
SUMMA FASTIGHETER

2014

2015

2016

4 100

2 200

0

GATOR
Upprustning, asfaltering Tingshusvägen, Energivägen
Matarengiv, Asfaltering av GC vägar 			
Upprustning och asfaltering av bl.a Björkvägen, Turovaara
Byte av kvicksilverarmaturer vägbelysningar Norra delen		
Upprustning och asfaltering fjärrvärme skador, Villavägen		
Trappa vid Kaarles färg			
Upprustning och asfaltering av Idrottsvägen			
SUMMA GATOR

3 100

3 700

0

450

0

0

PARK OCH TURISM
Åkgräsklippare, gräsklippare, röjsågar och trimmer
SUMMA PARK OCH TURISM
VATTEN OCH AVLOPP
Risudden Nyanläggning VA för 5 fastigheter
Självfallsledning
Tryckledning och pumpstation
Byte VA-ledning och anslutning bef. 3-kammarbrunn, Hedenäset
Spillvattenledning inkl. borrning under väg
Tryckledning till reningsverket ca 1000 m och pumpstation
Luppio reningsverk (södra & norra)
Tryckledning mellan anläggningarna
Minireningsverk 100 och pumpstation
Koutojärvi reningsverk
Minireningsverk 25 pe, inkl. markarbete
Ny pumpstation Särkijärvi
Tryckledning, pumpstation samt ny vattenledning
Ny spolbil
Byte VA-ledning Neistenkangas
Va-ledning exkl. ventiler osv
Vattenverk Svanstein
Ombyggnation, ovan mark placering, markarbete osv
Råvattenpumpar, byte samt placering och ledningsdragning
Byte VA-ledning Juoksengi
Va-ledning exkl. ventiler osv
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Kommunalt avlopp i Norra Pello (ca 25 fastigheter)
Avloppsledningar, brunnar, pumpstation tryckledning markarbeten
Vatten från Pullinki till Rantajärvi ca 3500 m			
Vattenledning mm och markarbeten			
ÅVC - Orjasjärvi 			
Större avloppsreningsverk till Pullinki
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP
KOMMUNSTYRELSEN ÖVRIGT
Frysskåp 3 stycken centralköket och 2 stycken centralskolans kök
Mattransportvagnar 			
Skärmaskin, Råkost/rivmaskin			
Polermaskin/skurmaskin 3 stycken			
Egenfinansierad bredbandsutbyggnad			
Interna datasystem			
Inventarier kommunal verksamhet			
Kommunens webbplats			
Fordon - Personbil			
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN ÖVRIGT
			
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
IKT-satsning			
Inventarier			
Torneusgården - upprustning utemiljöer			
Jordgubben - upprustning utemiljöer			
Upprustning skolområde etapp 2			
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
Serveringsbyggnad Ruskolabacken			
Pistmaskin Ruskolabacken			
RFID, Tornedalens bibliotek			
Belysning skidspår			
Kompletterande investeringar Fritid			
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
			
SOCIALNÄMNDEN			
Inventarier			
Taköverbyggnad parkering hemtjänsten 6 platser			
Byte av larm Särkivaaragården			
Utemiljön Särkivaaragården			
Ombyggnad Länsmansgården - projektering 2014 (LSS boende)
Ombyggnad Länsmansgården 2015 			
SUMMA SOCIALNÄMNDEN
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2014

2015

2016

3 830

2 700

1 400

2 845

2 480

600

2 300

1 800

1 800

800

3 050

250

1 150

0

0

Sammanfattning investeringar:

FASTIGHETER		
GATOR				
PARK OCH TURISM		
VATTEN OCH AVLOPP		
KOMMUNSTYRELSEN ÖVRIGT		
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN		
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
SUMMA INVESTERINGAR		
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2014

2015

2016

4 100
3 100
450
3 830
2 845
2 300
800
1 150
200
18 775

2 200
3 700
0
2 700
2 480
1 800
3 050
0
0
15 930

0
0
0
1 400
600
1 800
250
0
0
4 050

