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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
2010 års bokslut visar ett toppenresultat. Aldrig tidigare
har Övertorneå kommun kunnat redovisa ett så positivt
resultat. Att budgetera för och eftersträva ett positivt resultat är en gammal fin tradition i Övertorneå kommun
och en viktig förklaring till den, för motsvarande småkommuner, unikt starka finansiella position Övertorneå
har. Ambitionen är viktig för att skapa och underhålla en
god ekonomi, för att ha en god beredskap och minskad
sårbarhet att klara och parera oförutsedda händelser
som annars kan påverka ekonomin negativt.
Ett spännande arbete kopplat till kvalitet och kostnad
i kommunal verksamhet som avslutades under 2010
var vår medverkan i det s k Jämförelseprojektet som då
upphörde. Inom nätverket SÖRV (Robertsfors, Sorsele,
Storuman, Vilhelmina, Överkalix och Övertorneå) fick vi
möjlighet att under några år få kunskap och verktyg att
bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen
i förhållande till insatta medel och analysera sambandet mellan kvalitet och kostnader. Ur ett brukar- och
medborgarperspektiv har ett antal rapporter på barnomsorgens, skolans, handikappomsorgens och äldreomsorgens områden producerats. Även kommunens
kostverksamhet och informationsgivning har studerats.
Den genomgående och slående erfarenheten i rapporterna är iakttagelsen att kvalitet och kostnad inte går
hand i hand. Det har inte varit så att de kommuner som
haft högst kostnad har haft bäst kvalitet. Inte heller motsatsen gäller. Övertorneå har generellt sett haft goda
resultat och i jämförelsen med andra kommuner har
Övertorneås effektivitet lyfts fram som ett gott exempel. Rapporterna har också synliggjort brister och gett
underlag för politiska prioriteringar. Ett sådant exempel är behovet av fler LSS-boendeplatser i Övertorneå
kommun. Att jämföra kostnader och kvalitet är viktigt
eftersom det leder till praktiska förbättringar i verksamheterna och får kommunens beslutsfattare och personal
att fokusera på uppdragsgivarna: kommunmedborgarnas behov och upplevelser. De resultatmått och kvalitetsnyckeltal som arbetats fram är verksamhetsnära och
ett hjälpmedel i att följa upp och styra verksamheten.
2010 kom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk där regeringen kraftigt höjde anslagen till de
kommuner som ingår i förvaltningsområdet, däribland
Övertorneå. Det möjliggjorde för oss att satsa på en ny
verksamhet med språkambassadör/kulturpedagog som
med uppsökande verksamhet inom bl a skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen inspirerat och förmedlat
verktyg för att stimulera brukarnas användning av finska
och meänkieli.
Ett gott ekonomiskt resultat gör sig inte av sig själv. Förutom att det allmänna konjunkturläget och den ekonomiska utvecklingen återhämtat sig snabbare efter 2008
års finanskris än vad vi kanske hade vågat hoppas på
har enskilda medarbetares små och stora insatser varje
dag betydelse för kommunens resultat. Att alla som
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jobbar i kommunens tjänst – oaktat om man är anställd
eller förtroendevald – visar en försiktighet, omsorg och
respekt för våra gemensamma pengar, är en nödvändighet. Att vi tillsammans är försiktiga med utgifter och
återhållsamma kommer att vara en nödvändighet även
de kommande åren. För så länge vi inte får den 50-åriga
befolkningsminskningen att vända kommer vi att ha allt
knappare egna skatteintäkter och ständigt bli mer beroende av statens välvilja i form av det generella skatteutjämningssystemet. Jag vill därför tacka alla medarbetare
som har ett stort ansvar för vilken service och kvalitet vi
kan erbjuda i våra verksamheter och tjänster och hur vi
nyttjar våra resurser för det goda arbete som gjorts och gör.
När man har en effektiv verksamhet har man också råd
att göra strategiska satsningar. Sådana har under 2010
handlat om att bl a fortsätta utveckla verksamheten
med ensamkommande barn och flyktingar, som är en
viktig strategi för att jobba med ökad befolkning. En
annan strategi på samma tema är att stärka barnens och
ungdomarnas trivsel och livskvalitet för att locka de att
stanna kvar eller flytta till kommunen. Att vara en attraktiv ungdomskommun med ett intressant gymnasium är
en viktig fråga. Liksom övriga medborgares berättigade
krav på livskvalitet i olika avseenden inom kultur- och
fritidsutbudet och föreningslivets förutsättningar.
2010 avslutade också den förra mandatperioden. Två
olika politiska majoriteter stod vid rodret under förra
mandatperioden och jag vill i detta sammanhang passa
på att tacka alla förtroendevalda för arbetet och engagemanget under den gångna perioden. Valet den 19
september 2010 innebar återigen ett maktskifte. Jag vill
önska den nya majoriteten lycka till och ser fram emot
ett konstruktivt samarbete där Övertorneå kommuns
positiva framtid och utveckling måste vara det allt överordnade målet för den innevarande mandatperioden.
Uppgiften att stärka
kommunens livskraft
och utvecklingsmöjligheter har aldrig
varit större.

FAKTA ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Fem år i sammandrag

2006

2007

2008

2009

2010

Folkmängd 31.12

5 168

5 092

4 972

4 920

4 812

Utdebitering per skattekrona

21:53

21:53

21:53

21:53

21:53

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, Mkr

273,0

278,6

281,8

274,5

272,4

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag, Mkr

278,2

277,6

283,1

283,7

287,0

Finansnetto, Mkr

5,2

4,3

- 2,9

3,3

5,5

Årets resultat, Mkr

10,4

3,3

- 1,5

12,5

20,1

Investeringar, brutto, Mkr
Balansomslutning

18,4

21,7

44,3

13,4

15,5

426,0

439,4

466,0

464,8

484,5

Likvida medel, Mkr

114,6

120,3

126,5

138,9

162,7

Anläggningstillgångar, Mkr

292,3

296,6

321,1

308,4

305,4

Långfristig låneskuld, Mkr

63,8

63,8

94,8

73,3

68,8

8,4

9,8

11,4

12,4

13,4

302,8

306,1

304,6

317,1

337,1

82,6

83,1

89,7

94,3

117,0

215,2

220,6

223,0

211,3

215,1

575

5691

548

507

504

53

56

48

49

49

Skattesats

2006

2007

2008

2009

2010

Övertorneå kommun

21:53

21:53

21:53

21:53

21:53

9:42

9:42

9:42

10:40

10:40

Pensionsskuld/avsättning för pensioner, Mkr
Eget kapital, Mkr
Därav rörelsekapital, Mkr
Personalkostnader, totalt, Mkr
Antal årsarbetare, exkl. förtroendemän och personer i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Varav timanställda:

Norrbottens läns landsting
Begravningsavgift

0:45

0:45

0:45

0:45

0:45

Medlemsavgift Svenska kyrkan

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

32:40

32:40

32:40

33:38

33:38

Totalt

Mandatfördelning Parti/mandatperiod

1994-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014

Moderata samlingspartiet

2

Centerpartiet
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet- socialdemokraterna

2

2

2

1

10

5

6

8

6

-

2

2

1

1

20

13

13

14

16

Vänsterpartiet

3

4

4

3

4

Övertorneå-alternativet

4

6

4

2

0

Norrbottens sjukvårdsparti

-

3

4

5

2

Övertorneå fria alternativ
Totalt
Fr.o.m. valet 2010 består kommunfullmäktige av 31 ledamöter

-

-

-

-

1

39

35

35

35

31

Övertorneå kommun basfakta
Befolkning, 2010-12-31

4 812

Areal, km

2 374

2

Invånare/km2

2,03

Antal män i procent

53,1

Antal kvinnor i procent

46,9

Antal 65 år och äldre i procent

26,7

Medelåldern

47,0

Eftergymnasialutbildning 2010, procent

23,7

Sysselsatta procentuell andel av befolkningen 2010

39,6
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KOMMUNENS ORGANISATION
Kommunala nämnder
Kommunens nämnsorganisation är fastställd av kommunfullmäktige. För alla nämnder finns ett reglemente
som anger vilket ansvarsområde varje nämnd har.
Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det ska ske inom de ekonomiska
ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är
ansvariga gentemot fullmäktige och ska regelbundet
rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

Kommunfullmäktige är den högst beslutande instansen i Övertorneå kommun. I fullmäktige fanns det till
2010-11-08, 35 ledamöter, därefter 31 ledamöter enligt
tidigare fattat beslut. Kommunfullmäktige väljs direkt
av väljarna i allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige
leds av ett presidium som under perioden 2010-01-01
– 2010-11-08 bestått av ordförande Riitta Björk (öa) 1:e
vice ordförande Harry Grape (c). 2010-11-08 och fyra år
framåt består presidiet av ordförande Arne Honkamaa
(s), 1:a vice ordförande Gudrun Kron (s) 2:a vice ordförande Christina Snell-lumio (v).
Mandat i kommunfullmäktige
1 november 2006 -31 oktober 2010
• Socialdemokratiska arbetarpartiet (s)
• Centerpartiet (c)
• Norrbottens sjukvårdsparti (ns)
• Vänsterpartiet (v)
• Övertorneå-alternativet (öa)
• Moderaterna (m)
• Kristdemokraterna (kd)

14
8
5
3
2
2
1

1 november 2010- 31 oktober 2014
• Socialdemokratiska arbetarpartiet (s)
• Centerpartiet (c)
• Norrbottens sjukvårdsparti (ns)
• Vänsterpartiet (v)
• Moderaterna (m)
• Kristdemokraterna
• Övertorneå Fria Alternativ (öfa)

16
6
2
4
1
1
1

Koncernen Övertorneå kommun
Förutom kommunen omfattar ”koncernen” följande
bolag.
Stiftelsen Matarengihem
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Övertorneå kommun. Stiftelsen som är helägt
av Övertorneå kommun har till ändamål att inom Övertorneå kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter
eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och
kollektiva anordningar. Stiftelsen har totalt 506 lägenheter i Övertorneå, Hedenäset, Svanstein, Juoksengi och
Aapua.
Övertorneå Värmeverk AB
Bolaget bildades 1984 till följd av ett samarbete mellan
Vattenfall AB och Övertorneå kommun. Bolaget ägs till
lika delar av Övertorneå kommun och Vattenfall AB.
Bolagets uppgift är att skapa en biobränslemarknad i
regionen och att utveckla biobränsleproducerad fjärrvärme.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och
samordna planeringen av kommunens ekonomi och
verksamhet.
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ORGANISATIONSÖVERSIKT

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Valnämnd

Revisorer

Överförmyndare

Arbetsutskott

Personalutskott

Folkhälso- och
brottsförebyggande rådet

Krisledningsnämnd

Kommunledningsförvaltning
• Kanslienhet
• Tillväxtenhet
• IT-enhet

Kultur - och fritidsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomienhet

Miljö- och byggnadsnämnd

Teknisk enhet

Socialnämnd

KHR - Kommunala handikappråd
KPR - Kommunala pensionärsråd

Kultur- och
fritidsförvaltning*

Barn- och utbildnings
förvaltning

Miljö- och byggnads
förvaltning

* Under Delar av året har Kultur- och fritidsnämnd varit
direkt underställd kommunledningsförvaltningen
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Socialförvaltning

Härifrån kommer pengarna
3%

5%

4%

2%

41%

Kommunalskatt
Gen. stats- och utj.bidrag

13%

Bidrag
Taxor och avgifter
Hyror
Försäljning
Finansiella intäkter
32%

Så här används pengarna
5%

1% 1%

5%

Personal

6%

59%

Entreprenad och köp av vht
Tjänster

11%

Bidrag
Material
Bränsle, engergi, vatten
Finansiella kostnader

12%

Amortering

Till dessa ändamål används pengarna
8%

5%

Vård och omsorg

6%

37%

7%

Utbildning
Förskola/barnomsorg
Affärsverksamhet, särsk riktade
insatser,politik
Infrastruktur

9%

Kultur- och fritid
28%

Investeringar
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
OMVÄRLDSANALYS
Omvärldsanalys har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter kan påverka eller kan komma att påverka
Övertorneå kommun. I ekonomirapporten ”Om kommunernas och landstingens ekonomi – december 2010”
görs en bedömning av det ekonomiska läget både inom
och utom landets gränser. Omvärldsanalysen baseras
på denna rapport samt även på samhällsekonomiska
nyheter från sektionen för ekonomianalys hos Sveriges
Kommuner och Landsting (makronytt).
Samhällsekonomin
Läget i världsekonomin fortsätter att förbättras och
världshandeln har återhämtat sig efter det stora raset
2008 och 2009. Även om det värsta nu är över gäller
det att behålla perspektiven. Trots att flera ekonomier
har studsat upp starkare än vad som kunde förväntas
har världsekonomin i flera avseenden ännu inte nått de
nivåer som rådde före krisen.
Det går dock olika fort i olika delar av världen. I de ”gamla” industriländerna på ömse sidor om Atlanten som
väger tungt för svensk export, är tillväxten beskedlig
medan Kina, Indien, och Brasilien står för den starkaste
tillväxttakten. Trots en relativt liten andel av världsekonomin för dessa länder kommer de att ge ett betydande
bidrag till den globala tillväxten de kommande åren.
Det finns en oro för amerikansk ekonomi där siffrorna
fortsätter att tyda på en inbromsning och frågan är hur
kraftig inbromsningen blir. Styrräntan är däremot rekordlåg, de finansiella marknaderna har stabiliserats och
oron över fastighetsmarknaden har lugnat ner sig.
Sammantaget talar mycket för att USA:s återhämtning
blir fortsatt relativt svag med historiska mått mätt.
Återhämtningen är fortfarande beroende av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder som regeringar
och centralbanker vidtagit världen över i samband med
finanskrisen. De olika stimulansåtgärderna kommer att
avvecklas och därtill kan det komma att behövas åtstramande åtgärder framöver.
Länder med stora ekonomiska problem – både statsfinansiella och stora statsskulder – i Europa är Grekland,
Italien, Portugal, Spanien samt Irland.
Sveriges ekonomi
Återhämtningen i den svenska ekonomin har under
2010 varit mycket stark. Att BNP redan 2010 är tillbaka
på samma nivå som före finanskrisen är inte liktydligt
med att svensk ekonomi har återfått balans och att
lågkonjunkturen skulle vara över. Alltjämt kvarstår
betydande obalanser på såväl arbetsmarknaden som i
många företag. Trots att orderingångarna har ökat rejält

de senaste åren för svensk industri har det inte gett något utslag i ökad produktion. Efterfrågan på insats- och
investeringsvaror, som väger tungt i svensk export, har
utvecklats synnerligen illa. Till detta kan läggas att en
relativt liten del av svensk export avsätts på snabbväxande marknader t.ex. den kinesiska. Industrins produktionstillväxt beror på en ytterligt snabb återhämtning av
svensk export.
Hushållens ekonomi är däremot stark, trots lågkonjunkturen där sänkta inkomstskatter och lägre räntor är två
bidragande orsaker.
Den offentliga konsumtionen ger däremot inte mycket
draghjälp nästa år utan kostnadsvolymen mellan 2010
och 2011 förväntas ligga i stort oförändrad.
Utvecklingen på arbetsmarknaden är oväntat bra med
relativt låga nivåer på antalet varsel, fler antal nyanmälda lediga platser samt att företagens bedömning av den
framtida sysselsättningen är positiv.
Den skatteunderlagsprognos som kommunerna har
att ta ställning till bygger på den samhällsekonomiska
bild som har sammanfattas här ovan. Den nationella
och internationella ekonomiska utvecklingen har stor
betydelse för skatteunderlagstillväxten. År 2009 års
svaga skatteunderlagstillväxt berodde huvudsakligen på
den kraftiga minskningen av sysselsättningen. Skatteunderlagstillväxten ser ut att bli skral ytterligare ett par år,
med en beräknad tillväxt på 1,7 procent för år 2010, 1,6
procent för 2011 samt 4,2 procent för åren 2012-2015.
Den klena skattunderlagstillväxten för åren 2009-2011
beror på svag utveckling på arbetsmarknaden, låga
löneutvecklingar och den så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet.
Enligt regeringen står Sverige starkt med stabila statsfinanser och ser en återhämtning i ekonomin, men också
en hög arbetslöshet som hänger kvar. Vidare menar
regeringen att exportstrukturen gör att Sverige halkar
efter. Hur resultatet utvecklas i kommunerna styrs av
antalet arbetade timmar och den ekonomiska politiken
efter valet enligt regeringen. Till följd av att den svenska
ekonomin fortsätter att utvecklas starkt har Riksbanken
höjt reporäntan från 0,25 procentenheter till 1,25 procentenheter under 2010.
I slutet av augusti återkallade Finansinspektionen kommunens externa kapitalförvaltare HQ Bank AB:s tillstånd
att driva bank- och värdepappersrörelse. Se mer information under ekonomisk redogörelse.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunernas ekonomi
Inför 2010 spåddes att kommunerna skulle gå mot ett
krisår. Men tack vare tillfälliga tillskott, sänkta sjukförsäkringspremier och förbättrade skatteintäkter gör att
kommunerna redovisar starka resultat även 2010. Kommuner och landsting väntas tillsammans redovisa ett
resultat på plus 19 miljarder. Att större delen av tillskotten är tillfälliga medför att kommunerna måste hålla i
pengarna för att inte tvingas till neddragningar nästa
år, då intäkterna från skatter och statsbidrag utvecklas
svagt. När konjunkturstödet fasas ut under 2011 ökar
inte intäkterna tillräckligt för att täcka pris- och löneökningarna. Trots det bedömer SKL att kommun- och
landstingssektorn ändå visar ett överskott på 7 miljarder
kronor tack vare ett bra utgångsläge. Från och med 2012
visar kalkylerna på ett begränsat utrymme. Läget är mer
bekymmersamt för landstingen än för kommunerna.
Lokala händelser
Efter begäran om besked angående ägande i Filmpool
Nord har kommunstyrelsen beslutat att Övertorneå
kommun kvarstår som ägare med de villkor som
ägarsamrådet beslutat om.
Följande fastigheter har sålts under året:
• Matarengi 11:2 – f.d. Apotekshuset – till Alf Nuotaniemi och Kurt Waara fastigheter för 282 500 kronor.
Bokfört värde på fastigheten var noll kronor.
• Matarengi 1:46 – Röda baracken –till Norrlands
Skogstjänst och Naturupplevelse för 116 000 kronor.
Fastighetens bokförda värde var noll kronor.
• Matarengi1:55 – Komvux fastigheten –till ABVee/
Kent Larsson för 285 000 kronor. Fastighetens bokförda värde var 253 618 kronor.
• Matarengi 1:35 –försäkringskassan m fl. – till Alf
Nuotaniemi och Kurt Waara fastigheter för 4 760 000
kronor. Bokförda värdet var 4 264 577 kronor och
återbetalning av mervärdeskatt uppgick till 134 318
kronor.

Ett gemensamt råd för folkhälso- och brottsförebyggande arbete har inrättats med benämningen Övertorneå
folkhälso- och brottsförebyggande råd. Sven Kostenius
utsågs till ordförande fram till 31 december 2010.
Ulrika Nilsson har anställts som ny kommunchef fr.o.m.
2010-05-01.
Fr.o.m. 31 maj 2010 har personalmatsalen stängts.
Kommunstyrelsen har beslutat om en ny förvaltningsorganisation där tjänstemannaorganisationen organiseras med ett centralt kommunledningskontor. Kommunchefen är chef för hela tjänstemannaorganisationen.
Organisationen tillförs en administrativ chefstjänst inom
kommunledningskontoret inom befintlig personalstab.
Kommunfullmäktige har beslutat att nu gällande
reglemente för uppvaktning av politiker upphör att
gälla fr.o.m. 2010-12-31. Samtidigt antogs nya regler för
uppvaktning.
Personalutskottet har utarbetat centralt styrdokument
som reglerar internkontrollen och hur väsentliga risker
hanteras. Kommunstyrelsen har antagit dessa nya reglementen för internkontroll.
Riktlinjer för personalavgångar – hantering av övertalighet – antogs av kommunstyrelsen 2010-04-19.
Svanstein har utsetts till årets by i Norrbotten 2010
därför att byns invånare bedriver ett framgångsrikt
utvecklingsarbete genom samverkan mellan näringsliv
och ideella krafter.
Övertorneå kommun har tecknat förlagslån med Kommuninvest ekonomiska förening på 888 000 kronor.
Övertorneå Connection, duon Linus Omark och Johan
Harju har båda spelat i världens bästa hockeyliga NHL.
Under ishockey VM i Tyskland representerade de Sverige, där det blev en tredje plats.
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Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsanslag om
9 291,2 tkr till olika investeringsprojekt. Projektet
konvertering av värme Isladan har fått extra medel från
kommunfullmäktige med 500 tkr från eget kapital.
För bästa film i årets novellfilmtävling utsågs Höstmannen som spelades in i Övertorneå hösten 2009. Regi och
manus: Jonas Selberg Augustsen, medverkande: Anton
Raukola, Adam Huuva, Ros-Mari Barrmosse m.fl.
Tommy Mörtberg, Kuiva Gränspaddlare, knep fyra medaljer, två guld och två silver vid årets SM i forspaddling i
Dala-Floda/Björbo, Dalarna. Han vann även den åtråvärda titeln totalmästare 2010, där resultaten från fyra
tävlingar (slalom lång bana, störtlopp, kajakcross och
freestyle) räknas ihop för att utse den mest komplätta
forspaddlaren. Tidigare under året vann Tommy både
SKCC1 och SKCC2 i Uppsala Paddlarklubbs Kvarncross.
Övertorneå ungdomar har utfört fina idrottsprestationer under året
Övertorneå basketflickor – 97 vann LEO: s Cup i Råneå
för tredje året i rad.
Övertorneå hockeys C1:or vann Öjebyns glas och aluminium cup efter vinst i alla matcher.
Emil Mäkitaavola hockey fostrad i Övertorneå har gjort
premiär i Sveriges team 16 lag i landskamper som spelats i Boden.
Övertorneå hockeys P 96 segrade i U 14 Div 1 slutspel
säsongen 09/10 efter en rafflande final mot Kalix.
Ida Aidanpää blev i augusti finsk mästare på 100 m
häck, och representerade Finland i grenen vid den årliga
finnkampen.
Linus Hannedahl vann första pris för bästa tjänst på
regionalfinalen på UF-mässan, Ung företagsamhet i
Boden. Han kommer att representera Norrbotten på SM
i Stockholm.

Henrik Wahlberg, Soukolojärvi har valts till Norrmejeriers
nya styrelseordförande.
Socialnämnden har fr.o.m. 1 april 2010 gjort ändringar i
sina verksamheter.
Fredagen den 9 april invigdes ombyggnationen av äldreboendet på Särkivaaragården av Kenneth Johansson,
ordförande i riksdagens socialutskott.
Övertorneå kommun har fått en halv miljon kronor
från staten för att utveckla jämställdhet och demokrati
i Övertorneå. Satsningen skall leda till ett jämställt tänkande och handlande ska genomsyra alla verksamheter
inom kommunen, så att båda könens villkor och möjligheter beaktas och servicen blir mer likvärdig.
Kattilakoski rastplats är länets vackraste rastplats enligt
Motormännens ranking.
Fr.o.m. 1 juli har fastställts nya måltidspriser till socialnämndens kunder inom hemtjänst och särskilt boende.
Kommunstyrelsen har beslutat att Leader Tornedalen
medfinansieras med kommunala medel med 1 140 tkr.
21 augusti firade äldreboendet Björkebygården 40- års
jubileum. Här finns 19 boendeplatser och för att få
möjlighet till en av dessa måste ett beslut om särskilt
boende finnas.
Upphandlingsverksamheten 2010
Övertorneå kommuns upphandlingsverksamhet har
varit intensiv under 2010. Under hösten 2009 hade kommunfullmäktige beslutat att utmaningsrätt skulle införas
i kommunen. Tanken med utmaningsrätt är att den
entreprenör som vill driva en verksamhet åt kommunen
skall ha rätt att utmana den kommunala verksamheten.
När en verksamhet utmanas, handlägger den verksamhetsansvariga nämnden eller styrelsen utmaningen
och beslutar om att anta eller förkasta utmaningen. Om
utmaningen antas görs en offentlig upphandling enligt
LOU där alla har rätt lämna in anbud.
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Grundinformation
Förvaltningsrätten har den 4 november 2010 slutligt
beslutat att Ekfors Krafts elanläggning ska tvångsförvaltas. Advokaten Johan Gullesjö har utsetts till särskild
förvaltare. Förvaltaren har som ni känner till påbörjat
uppdraget, bland annat genom att koppla in anläggningar till elnätet och identifiera kunder mm. Det arbete
förvaltaren ska utföra är omfattande och kommer att ta
lång tid i anspråk Om strömavbrott sker på grund av att
Ekforsbolagen stänger av elen för någon abonnent så
kommer Vattenfall Services Nordic AB att assistera oss
genom att tillse att strömmen slås på. Jourtelefonnumret är 0910-45 22 27.

Tämligen omgående efter kommunfullmäktiges beslut
utmanades ett dussintal olika verksamhetsområden.
I nästan samtliga fall beslutade kommunen att anta
utmaningarna och dessa gick vidare till upphandling
enligt LOU. Bland antagna utmaningar kan nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastbilstjänster
Bemanning ÅVC Orjasjärvi
Gräsklippning
Matbilstjänster
Drift av äldreboendet Särkivaaragården
Fastighetsskötsel, drift och underhåll av byggnader
Städtjänster
IT-support till verksamheter utanför Kommunhuset
Grund-SFI

Ekfors Energi AB:s samarbetsavtal med Mälarenergi AB
upphörde per den 1 november 2010. Ekfors Energi AB
har inte ordnat med nytt och på så sätt har inte det sk
balansansvaret kunnat återställas, som krävs för att ha
laglig rätt att sälja el. Ekfors Energi AB är dock skyldiga
att leverera el. Betalning sker till av oss angivet konto;
Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson pg 56 86 13-4.
Vid betalning via internet; ange namn och adress. Vi
kommer att redovisa de av oss erhållna betalningarna
till Ekforsbolagen. Vid utlandsbetalning gäller Plusgiro:
56 86 13-4, Bankkontonr: 9960 1805686134, IBAN: SE17
9500 0099 6018 0568 6134, BIC/SWIFT: NDEASESS

Upphandlingar med anledning av antagna utmaningar
bedrevs under hela 2010. Under hösten valde kommunen att avbryta upphandlingarna av utmanade lastbilstjänster, bemanning ÅVC, fastighetsskötsel och städtjänster. Upphandlingarna efter utmaning av IT-service
utanför kommunhuset och grund-SFI verkställdes ej.
Upphandlingen efter utmaning av driften av Särkivaaragården gick till överprövning och i slutet av 2010 hanterades denna upphandling fortfarande av domstol.
Bland andra mer omfattande upphandlingar som slutförts under 2010 kan nämnas ny bokbuss, skolskjutsar
och uppgradering av kommunens bredbandsnät.

Det är viktigt att både el- och nätkunder anmäler sig
till förvaltningen och på sätt informera förvaltningen
om sin existens. Detta sker genom att man klickar i det
röda fältet ovan på kundanmälan. Vi tar gärna emot en
kopia av er senaste elräkning så att vi på bästa möjliga
sätt kan fullgöra vårt uppdrag. Har du inte möjlighet att
göra anmälan via denna hemsida ber vi Dig kontakta
oss per tel. 0910-45 22 27.

Den lokala elleverantören Ekfors Krafts elanläggningar
har enligt förvaltningsrätten den 4 november 2010
tvångsförvaltats.
Följande information går att finna under ekfors.info:
Information (uppdateras löpande). Problemen med
betalning via OCR på fakturor med förfalldoag den
19 februari 2011 och plusgiro 417 88 03-5 ska enligt
uppgifter från Nordea vara avhjälpta inom någon
vecka. Så ni som redan försökt lägga in ett betalningsuppdrag via internetbank och inte lyckats ber vi att
försöka på nytt. Ni som tidigare via e-post registrerat
era mätarställningar kan nu åter göra detta månadsvis
på följande mejladress: eknf@rejlers.se . Glöm inte att
ange anläggningsidentet, mätarnummer samt datum
för avläsningen.

Det är väldigt många som har funderingar kring vad
som händer och vad som kommer att hända. Vi ber Dig
i första hand att titta igenom Frågor och svar ovan för
att se om Dina frågor besvaras där. Har Du fortfarande
någon fråga ber vid Dig att i första hand kontakta
oss på tel. 0910-45 22 27 och andra hand på elinfo@
advokatbolaget.nu. Just nu har vi fått väldigt många epostförfrågningar. Vi svarar på dessa så fort vi kan men
det kan ta flera dagar innan alla har fått svar.
Av Förvaltningsrättens interimistiska beslut ( Läs
förvaltningsrättens beslut. ) så kan ni ta del av vad rät�ten har beslutat omfattas av tvångsförvaltningen och
skälen för beslutet.

Betalning av nätavgfiten ska fortfarande ske enligt vad
som tidigare meddelats dvs till tvångsförvaltningen i
enlighet med fakturor från Rejlers. Den information vi
och Rejlers har tillgång till vet vi idag är flera år gammal
med följd att det även framöver kan bli felaktigheter vid
faktureringen, vi ber om ert överseende med detta och
önskar att ni meddelar felaktigheter direkt till Rejlers så
att vår databas löpande kan uppdateras.
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Enligt kommunfullmäktige beslut 2009 skulle den politiska organisationen förändras så att ledamöterna i kommunfullmäktige minskades från 35 till 31 ledamöter vid
2010 års val. Vid kommunvalet i år ökade valdeltagandet
med 5,79 procent från 71,33 procent till 77,12 procent.
Valet innebar ett maktskifte i kommunen. Socialdemokraterna fick 47,83 procent av rösterna, vilket gav egen
majoritet i kommunfullmäktige med 16 av 31 mandat.
Övriga partier som kom in i kommunfullmäktige var
Moderaterna 1 mandat (4,46 %), Centerpartiet 6 mandat
(18,97%), Kristdemokraterna 1 mandat (2,69 %), Vänsterpartiet 4 mandat (12,92%), norrbottens sjukvårdsparti
2 mandat (6,75 %) samt Övertorneå fria alternativ 1
mandat (2,45 %).
Efter valet har valteknisk samverkan ingåtts mellan
Socialdemokraterna (S), vänsterpartiet (V) samt Övertorneå fria alternativ (ÖFA) på en sida och Centerpartiet (C),
Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) samt Norrbottens sjukvårdsparti (NS) på den andra sidan. Detta
har gett följande mandatfördelningar till fullmäktige,
nämnder och styrelser:
• I fullmäktige 21 ledamöter S+V+ÖFA respektive 10 för
övriga partier.
• I kommunstyrelsen 8 för S+V+ÖFA och 3 för övriga.
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 för S+V+ÖFA och
1 för övriga.
• I nämnder med nio ledamöter har S+V+ÖFA 6 mandat
mot 3 för övriga. I nämnder med sju ledamöter är fördelningen 5 mandat för S+V+ÖFA mot 2 för övriga.
Inför valet 2010 överlät Socialdemokraterna åt väljarna
att kryssa fram vem av de tre översta namnen på vallistan, Roland Kemppainen, Inga Savilahti-Häggbo och
Tomas Vedestig, som skulle bli nytt kommunalråd. Mest
kryss erhöll Roland Kemppainen som valdes till kommunalråd vid kommunfullmäktige den 20 december 2010.
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ALLMÄN ÖVERSIKT
För Övertorneås del växer en bild fram av en kommun
med förhållandevis låg produktion per capita, minskande sysselsättning, låg skattekraft, litet skatteunderlag,
låg utbildningsnivå samt ofördelaktig näringslivsstruktur. Norrbotten har i många avseenden haft en ogynnsam utveckling i förhållande till riket och Övertorneå
kommun har haft en negativ utveckling i förhållande till
Norrbotten. Det som varit problem för Norrbotten har
i än större grad varit problem för Övertorneå. Till detta
kommer en äldre befolkning än länet och riket i sin helhet och en högre försörjningskvot. Prognoser över de
närmaste 15-20 åren pekar på att Övertorneås åldersstruktur och försörjningsbörda kommer att försämras
ytterligare både i absoluta termer och i förhållande till
länet och riket i stort.

– har generellt en ofördelaktig struktur på befolkning
och sysselsättning.
Befolkningsutveckling
Invånarantalet var vid årsskiftet 4 812 personer. Det är
en minskning sedan förra årsskiftet med 108 personer,
2,2 procentenheter. De sista sju åren har befolkningen
minskat med 519 personer, vilket motsvarar 9,7 procent.
Av tabellen nedan framgår antalet födda, döda, in- och
utflyttade åren 2003-2010. Av folkmängden utgör 46,9
procent kvinnor och 53,1 procent män, varav 24,1 procent är utrikes födda.

År

Kommunal utdebitering
Övertorneå kommuns kommunalskatt och landstingsskatten, i förhållande till länsgenomsnittet och riksgenomsnittet, framgår av nedanstående tabeller.
Övertorneå kommun

21:53

Kommunskatt, länsgenomsnitt

22:26

Kommunskatt, riksgenomsnitt

20:74

Landstingsskatten, Norrbotten

10:40

Landstingsskatten, genomsnitt i riket

10:82

Skatteunderlaget (taxeringsår 2010) visar hur mycket
Övertorneåborna sammanlagt tjänar. I Övertorneå är
det genomsnittliga skatteunderlaget per invånare 143
673 kronor, en minskning med 1 792 kronor, 1,2 procent
jämfört med föregående år. Det är 83 procent av riksmedelvärdet som uppgår till 173 718 och där ökning för
riket uppgår till 691 kronor, 0,4 procent från föregående
år. För länet är medelvärdet 170 711 kr/inv. en ökning
från föregående år med 2 337 kronor, 10,1 procent. 0,4
procent från föregående år. För länet är medelvärdet
170 711 kr/inv. en ökning från föregående år med 2 337
kronor, 10,1 procent.
De högsta skattekrafterna per invånare finns i kommunerna runt Stockholm med Danderyd (308 729 kr/
inv.), Lidingö (265 012kr/inv.) och Täby (249 718 kr/inv.)
i topp. Den lägsta skattekraften per invånare i Sverige
har Årjäng med 130 934 kr/inv. Den lägsta skattekraften
i Norrbotten har Haparanda med 143 226 kr/inv. följt av
Övertorneå 143 673 kr/inv och Pajala med 147 810 kr/
inv. I topp i länet finns Kiruna (188 482kr/inv.), Gällivare
(187 829 kr/inv.) samt Luleå (174 635 kr/inv.).
Befolkningsstrukturen och kommunens utveckling
En viktig fråga för alla kommuners utveckling är befolkning och sysselsättning. Kommuner av Övertorneås
karaktär – med en lång period av befolkningsminskning

InUtflyttade flyttade

Födda

Döda

Netto

Netto

2010

40

94

-54

245

297

-52

2009

33

77

- 44

259

267

-8

2008

39

75

-36

215

302

-87

2007

32

97

-65

288

300

-12

2006

40

92

-52

243

253

-10

2005

38

74

-36

254

235

+19

2004

26

84

-58

234

262

-28

2003

43

93

-50

214

223

-9

Åldersstruktur
Åldersstrukturen i en kommun är viktig ur kostnadssynpunkt. Målgruppen för den kommunala verksamheten
är främst barn, ungdom och äldre. Förändringar i dessa
åldersgrupper påverkar de kommunala kostnaderna i
betydligt högre grad än i övriga ålderskategorier. Den
kommunala kostnaden för personer i åldersgruppen 0
till färdigutbildad ligger i storleksordning 75 000-110
000 kr per person och år. En färdigutbildad ”kostar” cirka
8 000 kronor per år, samtidigt som personen genererar
skatteintäkter till kommunen. Vid pensionsålder uppgår
kostnaden för en person till cirka 20 000 kronor per år
för att successivt öka till 270 000 kronor/år när individen
kommer till en ålder av 80+. Nedan framgår Övertorneå
kommuns folkmängd och åldersstruktur mellan åren
2003 och 2010.
Ålder

0-6

7-17 18-24 25-44 45-64 65-79

80 + Totalt

2010

263

612

371

771 1 509

922

364 4 812

2009

272

651

362

809 1 518

936

372 4 920

2008

265

671

352

825 1 549

940

370 4 972

2007

273

687

356

898 1 555

954

369 5 092

2006

293

701

341

902 1 593

962

376 5 168

2005

285

740

347

927 1 567

984

379 5 229

2004

296

750

321

954 1 558

983

382 5 244

2003

315

773

334

992 1 566

971

380 5 331
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Försörjningsbörda
Det långvariga flyttmönstret har successivt minskat
antalet ungdomar i kommunen. Samtidigt har samma
befolkningsgrupp ökat i de befolkningsmässigt större
regionerna. Försörjningsbördan, mätt som antalet personer i åldersgruppen 0-19 år och 65 år och äldre, som
varje person i arbetsför ålder (20-64 år) måste försörja,
beräknas öka för Övertorneå. Försörjningsbördans
utveckling är ett viktigt regionalt mått, då det ger en
bild av vilka påfrestningar som den kommunala ekonomin kommer att utsättas för när relationer mellan de
åldersgrupper som huvudsakligen betalar till, respektive
konsumerar offentliga tjänster förändras. Måttet ger
också en uppfattning om förändringar avseende arbetskraftsförsörjningen. Detta gäller inte minst Övertorneå
kommun där både tillgång och efterfrågan till stor del
styrs av förändringarna inom dessa åldersgrupper.

Sysselsättningsstrukturen
Att belysa de förvärvsarbetande kan göras på olika sätt,
med olika källor och med olika avgränsningar, beroende
på vilket syftet är. Sysselsättningen har ofta beräknats
på åldrarna 16-64 år tidigare, men nu har det ändrats
till 15-74 år, för att statistiken ska vara internationellt
jämförbar. 2009 fanns det totalt 3582 personer i åldrarna
15-74 år, eller 2929 personer i åldrarna 15-64 år. Av 1574 åringarna var 1903 personer sysselsatta, eller 1855
personer av 15-64 åringarna.
Andel sysselsatta i Övertorneå 2009-12-31
Kvinnor
Män
4770-74
-07
9665-69
-56
4660-64
-06
9555-59
-55
4550-54
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9445-49
-54
4440-44
-04
9335-39
-53
4330-34
-03
9225-29
-52
4220-24
-02
9115-19
-51
200

150

100

50

0

0

Sysselsatta

50

100

150

200

250

Ej sysselsatta

Sysselsättningsutvecklingen
En kommun med hög sysselsättning och positiv sysselsättningsutveckling kan attrahera såväl medborgare
som företagare. I Övertorneå var sysselsättningsutvecklingen - 0,4 % mellan åren 2004-2009. Under samma
tidsperiod var medelvärdet för riket -1,1 %.

Källa: Statisticon AB, Befolkningsprognos 2011-2020 Övertorneå Kommun.
Arbetslöshet
Under de senaste tio åren har den lokala arbetsmarknaden reducerats kraftigt varför arbetsmarknadsläget
inom kommunen fortfarande är ett av våra största bekymmer. Vid årsskiftet 2010/2011 hade kommunen
2 814 personer i arbetsför ålder. (16-64 år) Nedan
redovisas utvecklingen vad avser medeltalet av antalet
arbetslösa i kommunen de senaste åren. Årsmedeltalet
för de öppet arbetslösa uppgick i Övertorneå till 162
personer år 2010, eller 5,7 %. Årsmedeltalet sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram var 166 personer eller 5,8 %.
450
Medeltalet
av antalet arbetslösa i kommunen
400
350
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200
15 0
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50
0

384

360

402

364
294

335

290

257

286
226

236

18 5

15

16 0

15 4

19 7
13 3

A nt al
16 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2009 års utbildningsnivå för 25-64 år
Andelen med eftergymnasial utbildning i Övertorneå
kommun är lägre än genomsnittet i länet och riket. Av
kommunens män har 18,6 % en eftergymnasial utbildning medan siffran för kvinnor är 29,8 % (riket: 32,1 % av
männen och 40,8 % av kvinnorna).
Övertorneå
kommun
2009

Antal
Kvinnor

Män

Andelar (%)
Totalt

Kvinnor

Män

118

167

285

11,1

13,2

12,2

Gymnasium
högst 2 år

436

629

1 065

41,2

49,6

45,8

Gymnasium 3 år

171

212

383

16,1

16,7

16,5

Eftergymnasial utb
mindre än 3 år

133

137

270

12,6

10,8

11,6

Eftergymnasial utb,
3 år eller mer

183

99

282

17,3

7,8

12,1

2

0

2

0,2

0,0

0,1

16

24

40

1,5

1,9

1,7

Samtliga
1 059
(hela befolkningen)

1 268

2 327

100

100

100

Forskarutbildning
Uppgift saknas

När man försöker tolka nivån på BRP måste man komma
ihåg att måttet visar det sammanlagda förädlingsvärdet
vid regionens arbetsställen. Det gör att man inte kan se
regioninvånarnas inkomster eller möjligheter att konsumera med hjälp av nivån på BRP. Genom att visa BRPutvecklingen över tid kan man jämföra den regionala
tillväxten i ekonomiska termer.

Totalt

Folk/grundskola

Ekonomisk tillväxt
Bruttoregionprodukt
Bruttoregionprodukten (BRP) motsvarar värdet av alla
varor och tjänster som produceras i en region. BRP mäter förädlingsvärdet i form av löner och driftsöverskott
på varje arbetsställe. Detta summeras sedan på regional
nivå. Summan av samtliga regioners BRP är lika stor som
bruttonationalprodukten - BNP.

Bruttoregionprodukt per invånare 1993-2008, tkr
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008
Övertorneå

Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se

Kommun/
Region

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 20-64
år
år
år
år
år
år
år
år

Övertorneå

15,1

54,5

65

77

79,6

66,1

Norrbottens län 17,8

54,8

74,5

84,6

83,8

68,2

9,1

75,2

Riket

16

52,4

73

83,3

82,3

70,4

14,1

74,6

134

135

131

138

151

209

209

222

232

237

256

273

Riket

225

237

250

257

266

275

285

158

167

189

290

315

364

303

319

348

11,9

52,8

67,6

76

75,1

65,8

Norrbottens län 15,9

55,2

76,8

86,3

84,7

69,2

11,2

Riket

14

53,1

74,8

85,1

83

72,6

17,5 76,2

18,9

57,1

61,7

78,2

84,1

66,5

6,4 72,6

Norrbottens län 19,8

54,3

72

82,7

82,7

67,1

Riket
18,1 51,7
Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se

71

81,4

81,5

68,2

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 348 000
kronor i genomsnitt för riket år 2008. Detta värde har erhållit index 100. Indexvärdet för Norrbottens län var 105,
det vill säga över snittvärdet för riket. Av länets kommuner har Jokkmokk index 335 och Luleå 95. Övertorneå
har länets lägsta värde med index 54, Pajala har 55 och
Haparanda 56.

7,4 70,6

Män
8,2 68,9
76,4

Kvinnor
Övertorneå

135

Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se

Förvärvsfrekvenser
Lång arbetslöshet samt tidig förtidspensionering är
saker som påverkar andelen förvärvsarbetande. Arbetslösheten är ojämnt fördelad inom länet med stora
skillnader mellan kommunerna. Goda möjligheter att
arbetspendla till andra kommuner ger familjer möjlighet
att välja bostadsort. Nedan följer statistik över andelen förvärvsarbetande personer av totalbefolkningen,
uppdelat på kommun- regional- samt riksnivå. Andelen
anges i procent.

Övertorneå

123

Norrbottens
län

7,1

73,9

10,8 73,1
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Branschstruktur

Största arbetsgivare år 2010
Arbetsgivare

8%

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Areella näringar

6%

Tillverkning, gruvor, energi

UTBILDNING NORD

Byggindustri

9%

Handel
Hotell och restaurang

4%

Transport och kommunikation

51%

Fastigheter, försökring, kreditinstitut

2%

Myndigheter, utbildning, hälso - och sjukvård
Andra samhälleliga och personliga tjänster

8%
5%

7%

Största branschen i kommunen sett till antalet arbetsställen är de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk,
fiske, jakt och rennäring) där 51 % av kommunens arbetsställen återfinns. Jämförande värde för länet är 36%,
respektive 20 % för riket.
Antal arbetsställen med anställda 2000-2010
Kommun
Övertorneå

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
235

234

202

208

200

197

212

213

211

210 212

Antal arbetsställen 2010 efter region och storleksklass
80
70
60
50

0
1-9

40

10-49
50-

30
20
10

Anställda i
Antal
kommunen anställda
39,2%

575

5,1%

75

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

5,1%

75

SAMHALL AB

5,1%

75

SLÄP OCH LASTBILSPÅBYGGNADER I ÖVERTORNEÅ AB

2,4%

35

JAXAL AB

2,4%

35

BRÖDERNA JUNTTIS ÅKERI AB

2,4%

35

BR SOL OCH TANKSYSTEM AB

2,4%

35

ÖVERTORNEÅ FÖRSAMLING

2,4%

35

HIETANIEMI FRISKOLEFÖRENING

2,4%

35

STIFTELSEN TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA

1%

15

BYGGPOLARNA I JUOKSENGI AB

1%

15

PROFFSMAT I ÖVERTORNEÅ AB

1%

15

SVANSTEIN GÅRD AB

1%

15

KONSUM NORRBOTTEN EK. FÖRENING

1%

15

Totalt antal anställda för de 15 största i
kommunen
Andel av antal anställda i kommunen

1 085
74%

Källa: Statistiska Centralbyråns Företagsregister

Viktiga utvecklingsdrag Övertorneå kommun
Nedan summeras slutligen några viktiga faktorer som
kan påverka utvecklingen i kommunen. Syftet med den
här typen av sammanfattande utvecklingsdrag är inte
att i detalj redogöra effekterna utan att snarare peka
på några övergripande faktorer, där ett fortsatt aktivt
arbete med att stärka Övertorneås attraktivitet och
varumärke utgör grundläggande förutsättningar för
utveckling av kommunen.
Befolkningsutvecklingen 2010-2020
Under perioden 2010-2020 beräknas folkmängden i
Övertorneå kommun minska med 547 invånare, från
4 812 till 4 265 personer.

0
Övertorneå kommun

Norrbottens län

Riket

75,5% av samtliga arbetsställen inklusive jord- och
skogsbruk i Övertorneå kommun saknar anställda. 2010
uppgick antalet arbetsställen i Övertorneå till 866 st. 654
av dessa hade inga anställda, 173 hade 1-9 anställda, 34
arbetsställen hade 10-49 anställda och 5 arbetsställen
hade över 50 anställda. Största arbetsgivare år 2010 i
Övertorneå kommun.
Källa: Statisticon AB, Befolkningsprognos 2011-2020 Övertorneå Kommun.
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En åldrande befolkning
Befolkningen i kommunen är äldre än läns- och riksgenomsnittet. Övertorneå kommun står inför en historiskt
stor förändring av arbetskraften. Under åren 2011-2015
kommer hälften av vår arbetskraft att pensioneras. Grovt
sett är fördelningen 50/50 mellan privat och offentlig
sektor.
I arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingen
på arbetsmarknaden” omnämns Övertorneå som en av
13 kommuner som kommer att få det extra besvärligt
vid de stora pensionsavgångarna. Enbart inom den offentliga tjänstesektorn väntas fler åldersavgångar än det
totala nytillskottet av ungdomar på den lokala arbetsmarknaden.

Haparanda/Torneås handelsexpansion kommer troligen inte att gynna den etablerade detaljhandeln, men
beräknas få en mindre negativ inverkan på dagligvaruhandeln. Handelsetableringarna i Haparanda kommer
att fungera som sysselsättningsskapare.
Bruttoregionprodukten
Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 348 000
kronor i genomsnitt för riket 2008. Motsvarande siffror
för Norrbottens län var 364 000 kronor. Övertorneås
BRP/invånare uppgick till 189 000 kronor. Detta medför
att Övertorneås BRP/invånare (2008) ligger på 54 % av
rikets, Norrbottens läns lägsta värde.
Tillväxtpotential
I det regionala tillväxtprogrammet finns fem utpekade
tillväxtområden där förutsättningarna för tillväxt är
särskilt goda:
1. Kunskapsintensiva tjänstenäringar
2. Upplevelsenäringar
3. Test- och övningsverksamhet
4. Energi och miljöteknik
5. Basindustrin – förädling

Källa: Statisticon AB, Befolkningsprognos 2011-2020 Övertorneå Kommun.
Sysselsättningen
Sysselsättningen i kommunen har minskat mycket
kraftigt jämfört med både länet och riket från mitten av
1980-talet. Mellan 1985 och 2003 föll sysselsättningen
i Övertorneå med hela 32,3 procent medan den i länet
föll med 18,0 procent och i riket föll med 4,4 procent.
Sysselsättningsutvecklingen mellan åren 1995-2008 var
fortfarande negativ. Förändringen var – 6,4 % där antalet
sysselsatta minskade från 1911 till 1789. Enbart 2007 till
2008 var minskningen 62 sysselsatta. Under samma tidsperiod 1995 - 2008 ökade antalet sysselsatta i Norrbotten med 3,6 % och i riket med 14,9 %.
Ofördelaktig struktur i näringslivet/sysselsättningen.
Stor andel av de sysselsatta i areella sektorn jämfört med
riket. De offentliga tjänsterna är större än i riket. Stor
andel av kvinnorna är sysselsatta inom vård och omsorg.
Privata tjänster mindre än i riket.

För Övertorneås del kan nya potentiella möjligheter
utvecklas inom upplevelseturismen. Upplevelsenäringarna - där kommunens natur, kultur och historia är en
stor tillgång, ger goda möjligheter långsiktigt att skapa
produkter och upplevelser av hög kvalitet. Turism, upplevelser och kreativa näringar är tillväxtområden med
stora förutsättningar att utvecklas. Förädlade upplevelser inom exempelvis kultur, vildmark, skog, tystnad,
snö, norrsken och kyla kan generera ökad tillväxt och
sysselsättning.
Övertorneå är dessutom en skogrik kommun med stor
potential för energiproduktion med utgångspunkt i den
skogliga råvaran. Idag finns cirka 100 företag som jobbar
med gröna näringar. Där finns också många möjligheter
i att exempelvis producera mat för en svältande värld!
Gruvan i Pajala
Under 2010 har gruvbolaget Northland Resources varit
framgångsrikt gällande finansieringen av projektet i
Kaunisvaara. Nu finns planer om att starta upp produktionen under senare delen av 2012. Idag har projektet
cirka 80 anställda och planerar att ha cirka 300 anställda
i slutet av 2012. Detta kan på sikt innebära att företag
och arbetstagare från Övertorneå kommun kan få arbete och uppdrag inom denna näring.
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VISION, ÖVERGRIPANDE MÅL, VERKSAMHETSMÅL
Vision, övergripande mål, verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning
Följande vision, övergripande mål samt verksamhetsmål
med inriktning på god ekonomisk hushållning fastställs
för år 2010 av fullmäktige 2009-12-21 § 123.
Vision
2025 skall Övertorneå vara Barentsregionens attraktivaste kommun att verka och utvecklas i, och där invånarna
känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
Visionen, en inspirerande bild av möjligheter värda att
arbeta mot och känna stolthet för. Visionen bör inspirera
alla runt omkring oss till den värld vi vill vara med att
skapa. Ett viktigt led i denna process för Övertorneå, är
arbetet med goda ledare som via sitt agerande kommunicerar och skapar delaktighet kring visionen och
om möjligt omsätter den i praktisk handling. Våra chefer
och medarbetare skall vara förberedda på förändringar
och utmaningar som finns på den kommunala servicen
och kunna ta ett gemensamt ansvar för hur vår kommun
utvecklas. Kommunen har därför också under senare
tid medvetet arbetat med att utveckla målarbetet,
policys och strategier. Ett av dessa dokument utgörs av
omvärldsanalysen 2010-2012 som pekar på drivkraften,
trender som måste mätas, viktiga trender som bör mätas
och bubblare som bör bevakas. Denna omvärldsanalys
pekar på både utmaningar och möjligheter för Övertorneå kommun som ett steg i arbetet att nå utsatt vision.
Ett annat exempel är det pågående arbetet med planeringsförutsättningar i Övertorneå kommun som kommer
att beskriva hur kommunens politiska målsättningar blir
åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning. Dessa planeringsförutsättningar kommer att
utgöra en samlad beskrivning av de förutsättningar som
gäller för Övertorneå kommuns planering för åren 2011
till 2013. Förutsättningarna innehåller även mål, riktlinjer
och villkor för kommunens utveckling. De innehåller
också framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Dessa bedömningar skall användas som
underlag i planeringen. Planeringsförutsättningarna
kommer därför att bli ett dokument som skall utgöra
den gemensamma plattformen för all planering i Övertorneå kommun.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunens neråtgående befolkningsutveckling
skall brytas
Vid årets början uppgick Övertorneå kommuns invånarantal till 4 920 personer. Antalet invånare har minskat
med 108 personer under 2010 och uppgick till 4 812
stycken vid årets slut.
Kommunen skall vara en attraktiv bostadsort, med
god service och hög kvalitet
Kommunen har börjat arbetet med att hitta attraktiva strandnära bebyggelse, lokaliseringar främst nära
befintliga bostadsområden, därmed tryggas en god
kommunal service. Boende vid stränder ökar livskvaliteten. De senaste tio åren har kommunen legat i topp
när lärarförbundet utsett Sveriges bästa skolkommun,
och som grädde på moset utsågs kommunen till årets
skolkommun 2006. Kommunens goda ekonomi är en
stark parameter som borgar för god service åt kommunmedborgarna. Billig skatt samt låga avgifter som gör
det billigt att bo i kommunen höjer livskvaliteten. Höga
personalbemanningar finns inom kärnverksamheterna
förskola, skola och barnomsorg.
Kommunen skall vara en föregångare inom ekologi,
miljö och energi
Kommunen köper endast ”grön” el från 2010. Merparten
av kommunens fastigheter är konverterade till fjärrvärme. Kommunen lägger stor vikt på hållbarheten vid
arbetet med upphandlingar. Kommunen är en aktör
i Northern Network on Climate Change som syftar till
en ökad förståelse för den globala uppvärmningen
påverkan i subarktiskt klimat. Kommunen har antagit
en energiplan som syftar till att aktivt arbeta med att
kontinuerligt energieffektivisera sina verksamheter, för
att minska kostnader och miljöpåverkan. Kommunen
följer upp och utvärderar sitt miljöarbete genom sitt
årliga miljöbokslut.
Övertorneå kommun har under hösten 2009 startat upp
ett samverkansprojekt, Arctic Boreal Climate Development (ABCD)vars syfte är att öka tillväxten i skogen, för
att på så sätt binda mer koldioxid och därmed dämpa
den globala uppvärmningen. Kommunen driver projektet i samarbete med Sveaskog, LKAB, LRF Norrbotten, SLU, Kalix Naturbruksgymnasium. Under 2010 har
projektet bundit ca 15 000 ton extra koldioxid i skogen.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett kostnadseffektivt sätt
Kommunen når upp till samtliga sex finansiella mål som
kommunfullmäktige fastställt. Övertorneå kommun
konsumerar årets skatteintäkter på ett generationssolidariskt sätt, genom att årets resultat blir + 20,1 mkr, 7,6
mkr bättre än budgeterat samt genom att kommunens
framtida pensionsåtagande är fullt finansierat. Kommunen har ett verksamhetsutbud som möter medborgarnas behov och som i allt väsentligt svarar upp mot de
politiskt fastställda målen. Beslut har fattats i kommunen
som har förändrat förutsättningarna och omfattningen
av kommunens verksamheter i och med att utmaningsrätten antogs 2010 och varav en del har verkställts i år.
Ett nytt reglemente för internkontroll har antagits. Dessa
samt andra åtgärder har lagt grunden för en fortsatt
stark ekonomi.
Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare med
god utvecklingsmöjlighet
En ny förvaltningsorganisation har antagits där inriktningen har varit att skapa en ändamålsenlig och modern
förvaltningsorganisation med stärkt samordning av
kommunens samlade organisation med fokus på strategiska och handläggande frågor. Det gemensamma
kommunledningskontoret förväntas skapa en modern
organisation. I den nya organisationen har kommunchefen det totala övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen. Direkt i kommunledningskontoret
där kommunchefen är förvaltningschef, indirekt i övriga
förvaltningar, där förvaltningscheferna är underställda
kommunchefen.
Övertorneå kommun har sökt och erhållit en halv miljon
kronor för att utveckla jämställdhet och demokrati.
En basutbildning i jämställdhet som riktat sig till alla
medarbetare har genomförts. Efter det har organisationen undersökt förutsättningar för det fortsatta
jämställdhetsarbetet, bland annat genom diskussioner
på ledningsnivå och genom den utvärdering och analys
som ingick i slutskedet av programperioden. Nya medel
kommer därför att sökas bl a till jämställdhetsintegrerade styr- och beslutsprocesser på övergripande nivå men
även förvaltningsnivå. En handlingsplan enligt CEMR:s
deklaration för jämställdhet kommer att upprättas. Det
framtida arbetet skall syfta till att kvalitetssäkra kommunens verksamheter. Verksamheterna ska kartläggas och
granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och arbetas
in i kommunens ordinarie besluts- och arbetsprocesser.
Våra medarbetare ska känna att de trivs på sitt jobb och
arbetar med meningsfulla arbetsuppgifter. Regelbundna
medarbetarsamtal genomförs för att skapa delaktighet.
Chef och medarbetare för en dialog om bland annat
arbetssituation och kompetensutveckling.
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Kommunens attraktivitet som arbetsgivare avspeglas
också i kommunens totala sjukfrånvaro som 2010 uppgick till 5,1 % dvs 0,1 procentenheter utöver fastställd
mål. Förebyggande insatser som t ex fortsatt friskvård
och tidiga rehabiliteringsinsatser utgör därför viktiga
inslag för att även fortsättningsvis kunna behålla en låg
sjukfrånvaro. Att förbättra de anställdas möjligheter att
fullgöra kommunens åtaganden och service till allmänheten utgör också en väsentlig del av kommunens
attraktivitet.
Därför sker en årlig inventering och kartläggning av de
behov av utveckling och utbildning som finns för att
klara av de nya krav som ställs på organisationen. Utifrån
denna kartläggning ska de anställdas behov av ny kompetens tillgodoses.
Personalutveckling sker inte bara genom utbildning
utan också genom personalmöten, avdelningsmöten,
arbetsplatsträffar, utvecklings- och planeringssamtal etc.
Personalutbildningen i kommunen kan vara intern eller
extern. All personalutbildning sker på betald arbetstid,
och finansieras av den förvaltning arbetstagaren tillhör.
Personalen erhåller också stöd till så kallade fritidsstudier Med fritidsstudier avses utbildning som i huvudsak
bedrivs på fritiden. För att stimulera fritidsstudier kan
bidrag utgå för utbildning som ger ökade kunskaper
och färdigheter inom ramen för anställningen eller
skapar förutsättningar för nya eller mer kvalificerade
arbetsuppgifter.
Ett fungerande systematiska arbetsmiljöarbete bidrar
också till kommunens attraktivitet. Kommunledningsförvaltningen har därför vid kalenderårets slut sett över
vilka förändringar som bör vidtas inom området. Beslut
och förändringar i anledning av denna översyn kommer
att ske under första kvartalet 2011.

Verksamhetsmål
Totala sjukfrånvaron skall ligga på högst 5 procent
av den arbetade tiden
2010 har vi en sjukfrånvaro på 5,1 procent, samma
period 2009 hade vi en sjukfrånvaro på 4,7 procent. I
åldersgruppen 50 år och äldre har sjukfrånvaron ökat
från 5,9 procent 2009 till 6,0 procent 2010. Denna grupp
hade en sjukfrånvaro på 11,45 % första kvartalet 2006.
Könsfördelat har kvinnor en sjukfrånvaro på 5,7 procent
jämfört med männen som har en sjukfrånvaro på 3,4
procent. Den högsta sjukfrånvaron har kvinnor över
50 år med en sjukfrånvaro på strax över sju procent i
stort sett samma som 2009. Andelen anställda med noll
sjukdagar har sjunkit från 52,4 procent 2009 till 46,78
procent 2010. Kvinnor 43,1 och män 59,2 procent.
Minst 20 stycken nya arbetstillfällen skall skapas
varje år
Nyregistrerade företag hos Bolagsverket per 2010-12-31
är 24 stycken. Dessa företag har skapat mer än 20 nya
jobb som var målet.
Energiåtgärder i kommunala anläggningar skall
medföra att energianvändningen minskar med 3%
Följande åtgärder pågår i kommunen för att minska
energianvändningen
• Optimering av drifttider för ventilationssystem
• Översyn och justering av inomhustemperaturer i fastigheter och lokaler
• Utbyte av befintliga lysrör och lampor till lågenergilampor bl.a. s.k. led lampor
• Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna med varvtalsstyrning av fläkthastighet.
• Motorvärmaruttag håller på att förses med tidstyrning
och temperaturstyrning och skall gälla alla stolpar i
kommunens anläggningar.
• Nya styrventiler, nya el effektiva cirkulationspumpar
kommer att installeras i samband med kommande
renoveringar i värme och ventilationstekniska anläggningar och ger på sikt lägre driftkostnader.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Ekonomisk målsättning
För att vidmakthålla en långsiktig balans i kommunens
ekonomi krävs en medveten politisk styrning. Lagen
kräver att kommunerna formulerar finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ekonomiska målsättningar
som ligger till grund för en bra ekonomisk planering och
uppföljning.
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar
får uppgå högst till 98 procent av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Bokslutet för 2010 redovisar att andelen är 94,9 procent. Detta innebär att målsättningen
har klarats.
Oförändrad utdebitering. Utdebiteringen har inte höjts
sedan 1996 och Övertorneå ligger med sina 21,53 lägst
i länet. Övertorneå ligger över snittet i riket med 0,79
kronor men under länssnittet med 0,73 kronor. Målet är
uppfyllt.
Soliditeten skall vara oförändrad under planperioden
och vid inget tillfälle understiga 65 procent. Under 2010
har soliditeten ökat med 3,1 procentenheter, till 69,6
procent vilket innebär att målsättningen har klarats.
Till finansiering av investeringar avsätts ca 6,0 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämningsbidrag. Årets nettoinvesteringar uppgick till 15,4 mkr
vilket utgör 5,4 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag/utjämningsbidrag. Målsättningen uppfylldes.
Lån ska i princip endast upptas för finansiering av sådana investeringar som genererar intäkter till verksamheten. Inga nya lån har upptagits under 2010. Målet är
uppfyllt.
Årets resultat skall utgöra minst en procent av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag. 2010
års resultat uppgår till 20 082 tkr. En procent av skatte
intäkter och utjämningsbidrag 2010 utgör 2 870 tkr
vilket innebär att målet har uppfyllts.

Balanskravet och god ekonomisk hushållning
– definition
I kommunallagen (KL 8 kap 1 §) stadgas om en god
kommunal ekonomisk hushållning, vilket i lagen definieras som balans mellan resultaträkningens intäkter
och kostnader. Balanskravet innebär att intäkterna
ska överstiga kostnaderna. Realisationsvinster ska inte
medräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Vid försäljning i samband med avveckling av
verksamhet får dock realisationsvinster medräknas.
Realisationsförluster ska medräknas vid avstämning mot
balanskravet utom vid försäljning som medför framtida
lägre kostnader. Justering kan också ske om synnerliga
skäl finns att inte reglera ett negativt resultat.
Balanskravet och god ekonomisk hushållning
– Övertorneå kommun
Kommunens egen målsättning för 2010 har enligt budgeten varit ett positivt resultat på 4 030 tkr. Målet enligt
Sveriges kommuner och landsting är att resultatet skall
uppgå till minst två procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag. Årets resultat enligt
resultaträkningen visar 20 082 tkr. Kommunen klarar
kommunallagens krav på balans 2010. I årets resultat
ingår realisationsvinster vid försäljning av fastigheter
på 803 590 tkr och realisationsvinster vid försäljning av
maskiner på 144 816 tkr. Enligt förarbeten är huvudregeln att realisationsvinster inte skall inräknas i intäkterna
då avstämning mot balanskravet görs. Undantag kan
dock göras om det står i överenskommelse med god
ekonomisk hushållning t.ex. om försäljningen är ett led i
en omstrukturering. Det kan vara fallet när en verksamhet inte längre skall bedrivas t.ex. på grund av befolknings strukturella förändringar. Övertorneå fullmäktige
har tagit beslut att fastigheter där kommunen nyttjar
fastigheten till mindre än 50 procent för egen verksamhet och kommunen ej har behov av markområdet i den
närmaste framtiden skall avvecklas, för att god ekonomisk hushållning eftersträvas.
Avstämning mot kommunallagens balanskrav, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinst vid försäljning av maskiner
Justerat resultat
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Årets resultat
Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens
resultat måste överstiga noll. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningsbidrag.
Årets resultat 2010 blev + 20,1 mkr. För år 2009 var
resultatet +12,5 mkr. Resultatet förbättrades alltså med
7,6 mkr mellan 2009 och 2010. Koncernen redovisar ett
positivt resultat före extraordinära poster med 21 857 tkr

för år 2010. Både Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå Värmeverk AB redovisar positiva resultat, med
243 tkr respektive 32 tkr. Stiftelsen Matarengihems
resultat för år 2010 ligger i paritet med föregående års
resultat då den blev + 369 tkr. Resultatförsämringen på
244 tkr för Övertorneå Värmeverk AB i jämförelse med
2009 härrör sig till högre drift och underhållskostnader
samt dyrare oljekörning.

Årets resultat i Mkr åren 2005 - 2010
20,1

18

10,9

8
-2

2005

12,5

10,4

2006

3,3

-1,5

2007

2008

Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen svarar för 73,7
procent av kommunens totala externa driftintäkter, för
2009 utgjorde de 72,9 procent. Totalt har skatter och
statsbidrag/utjämningsbidrag ökat med 3,3 mkr mellan
åren 2009 och 2010 (+ 1,5 procent). Skatteintäkterna
svarar för 41,2 procent av intäkterna och statsbidrag/
utjämningsbidragen utgjorde 32,5 procent. I årets
generella statsbidrag och utjämningsbidrag ingår extra
medel på 4 817 tkr från staten – tillfälligt konjunkturstöd. Beloppets storlek är baserat på antalet invånare
i kommun den 1 november året innan. Dessa extra
pengar tilldelades samtliga kommuner och landsting i
landet. Rådet för kommunal redovisning har lämnat en
rekommendation över redovisning av skatteintäkter vars
syfte är att klargöra god redovisningssed för periodisering och redovisning av skatteintäkter där SKL:s prognos
skall användas (rekommendation 4.2). Det innebär att de
preliminära månatliga skatteinbetalningarna i bokslutet
har kompletterats med den definitiva slutavräkningen
för 2009 (justeringspost) och en preliminär slutavräkning för 2010.
De preliminära månatliga skatteinbetalningarna uppgår
till 158,3 mkr för år 2010. Slutavräkningen för 2009
korrigeras med en pluspost på 26 kronor per invånare
den 1 november 2008 (+130,0 tkr) och den preliminära
avräkningen för 2010 korrigeras med en pluspost på 456
kronor per invånare den 1 november 2009 (+2 256 tkr)
och har redovisats i resultaträkningen. Utöver detta har
på skatteintäkterna bokförts plus 181 tkr, vilket är differensen på slutavräkningen för 2008 års skatteintäkter
mot uppbokade. Skatteintäkterna uppgick till 160,9 mkr
för år 2010, en minskning med 84 tkr (- 0,05 procent) i
jämförelse med 2009.

2009

2010

I det kommunalekonomiska utjämningssystemet är
syftet att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas
inkomster och andra strukturella förhållanden. Kommunalekonomiska utjämningssystemet gav år 2010 126,1
mkr, 3,4 mkr högre än året innan (2,8 procent). Bidragets
storlek baseras på invånarantalet den 1 november året
innan utbetalningsåret. Följande delposter med bidrag/
kostnad ingår i det kommunalekonomiska utjämningssystemet för år 2010 med 2009 års belopp inom parantes: inkomstutjämning 51,9 mkr (53,4 mkr), strukturbidrag 24,9 mkr (25,2 mkr), införandebidrag 0,6 mkr (1,1
mkr), kostnadsutjämningsbidrag 25,2 mkr (26,8 mkr),
fastighetsavgift 7,2 mkr (7,0 mkr), regleringsbidrag/
avgift 1,3mkr (2,4 mkr) samt tillfälligt konjunkturstöd
4,8 mkr (0).
Den mellankommunala skatteomfördelningen som
kommunen har fått sedan 1996 upphörde 2004 och
ersattes med den inomkommunala ersättningen för
stöd och service till funktionshindrade (LSS-utjämning).
Denna LSS-utjämning ingår i generella statsbidrag/
utjämningsbidrag, fr.o.m. 2004. För varje kommun har
en standardkostnad uträknats för LSS. En kommun vars
standardkostnad per invånare ligger över landets genomsnittliga standardkostnad har fått ett bidrag och en
kommun vars standardkostnad har legat under landets
standardkostnad har fått betala en avgift. Övertorneå
kommuns standardkostnad ligger över riksgenomsnittet, varför kommunen erhåller bidrag. Bidragets storlek
2010 uppgick till 10,3 mkr, för 2009 var bidraget
11,7 mkr.
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År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet 2008
var neutralt, såväl för varje enskild kommun som för staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften
år 2008 uppskattades till 12 060 miljoner kronor. Dessa
fördelades lika mellan kommunerna, 1 314,52 kronor per
invånare i kommunen den 1 november 2007. Intäkten
”neutraliserades” av att anslaget kommunalekonomisk
utjämning minskades med motsvarande belopp. Hur
stora fastighetsavgifter som faktiskt betalades för bostäderna i kommunen 2008 hade således ingen betydelse
för kommunen intäkt detta år.

Övertorneå kommun erhöll 6 691 tkr i fastighetsavgift
2008. Under 2009 var den preliminära förändringen av
fastighetsskatten – enligt SCB - + 355 tkr, vilket innebar
att kommunen redovisade en fastighetsskatt för 2009 på
7 046 tkr. Under 2010 kom de definitiva slutsiffrorna för
fastighetskatten 2009 och uppgick till 7 051 tkr. Enligt
cirkulär från SKL skall mellanskillnaden på 4,7 tkr redovisas i 2010 års bokslut. Den preliminära slutliga fastighetsavgiften för 2010 – enligt SCB – uppgår till 7 209 tkr.
Kommunen har erhållit 6 763 tkr för 2010 varför mellanskillnaden på 446 tkr har uppbokats i 2010 års redovisning.

Utvecklingen av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning
(mkr)
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag - definition
Med verksamhetens nettokostnader avses kostnader
minus intäkter i den löpande verksamheten hos nämnder och styrelser samt avskrivningar av anläggnings
tillgångar. I nettokostnaderna är samtliga interna poster
fråndragna. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag visar hur
stor del av intäkterna som går till den löpande verksamheten. En rimlig nivå bör ligga omkring 98 procent,
eftersom en stor del av investeringarna ska finansieras
med skatteintäkter. Nyckeltalet är viktigt eftersom det
visar sambandet mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen för den löpande verksamheten över åren. Om
nettokostnaderna ökar i en snabbare takt än skatte
intäkterna kan det vara ett tecken på kommande ekonomiska svårigheter. Utan att minska nettokostnaderna
eller höja utdebiteringen får kommunen i så fall mindre
över för att klara framtida investeringar. En långsiktig balans förutsätter att skatteintäkter/statsbidrag mm ökar
minst i samma takt som nettokostnaderna.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
statsbidrag – Övertorneå kommun
Nettokostnadsandelen av skatteintäkter och statsbidrag
för år 2010 uppgår till 94,9 procent år 2009 var den 99,6
procent. Enligt god ekonomisk hushållning bör detta
mått inte uppgå till högre än 98 procent för att man

2010

skall kunna betala eventuella räntekostnader, amorteringar och framförallt investeringar. Under 2010 minskade nettokostnaderna med 2,1 mkr, en minskning med
0,8 procent jämfört med 2009. Kommunens målsättning
är att högst 98 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag/utjämningsbidrag inklusive avskrivningar
skall användas till verksamhetens nettokostnader. Detta
mål ger utrymme för ökade investeringar, pensions
avsättningar samt en förbättring av det egna kapitalet,
vilket är nödvändigt om man ska klara kommunens krav
på god ekonomisk hushållning.
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar minskade
med 1,7 mkr, 0,7 procent jämfört med 2009. Detta utgör
89,4 procent av erhållna skatteintäkter och statsbidrag
exklusive avskrivningar. Tidigare år hade kommunen
detta mått som ett finansiellt mål där målsättningen var
att 95 procent fick användas. År 2009 uppnåddes denna
målsättning och stannade på 93,9 procentenheter, 2010
uppgår denna siffra till 89,4 procentenheter. Verksamhetens intäkter minskade mellan 2009 och 2010 med 2,3
mkr (2,5 procent). De största minskningarna finns inom
bidrag -1,9 mkr (-10,7 procent) och fakturaavgifter -2,8
mkr (-13,9 procent). Verksamhetens kostnader minskade
med 4,1 mkr (1,2 procent). Största minskningen svarade
kostnadsbidragen för som minskade med 3,4 mkr eller
12,5 procent jämfört med 2009.
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Utveckling av nettokostnadernas andel (inklusive
avskrivningar) samt skatteintäkter och generella
statsbidrag/utjämningsbidrag i Mkr
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Finansnetto
Finansnetto består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader, där också ränta på pensionsavsättningen inkluderas. Mellan åren 2003 till 2010 har finansnettot uppvisat ett positivt resultat på 28,8 mkr. Koncernen
uppvisar liksom kommun på ett positivt finansnetto,
2 254 tkr. Men däremot uppvisar båda dotterbolagen
ett negativt finansnetto. Stiftelsen Matarengihem med
3 003 tkr och Övertorneå Värmeverk AB med 196 tkr. Ett
positivt finansnetto är viktigt eftersom det tillför medel
till den löpande verksamheten. Kommunen finansnetto
blev positiv för 2010, 5,5 mkr, en förbättring på 2,2 mkr
jämfört med föregående år. Räntekostnaderna på lån
minskade kraftigt från 1 860 tkr 2009 till 825 tkr 2010,
tack vare låga räntor och att amortering/inlösen av lån
skett med 4,5 mkr. Kommunens externa kapitalförvaltning gav ett positivt nettoresultat på 6,2 mkr.
Finansnetto åren 2004 – 2010
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Extern kapitalförvaltning
Sedan 1998 anlitar kommunen en extern kapitalförvaltare för en större del av de likvida medlen. Enligt av
kommunfullmäktige antagna riktlinjer skall andelen
räntebärande värdepapper uppgå till lägst 40 procent
och högst 80 procent. Aktier och aktierelaterande instrument får som lägst uppgå till 20 procent och som högst
till 50 procent varav den utländska respektive svenska
andelen högst får uppgå till 30 procent av förvaltnings
portföljens tillgångar. Normalläge är 40 procent aktier
varav hälften utländska aktier. Under 2009 fastställdes
tillägg till regler/ riktlinjer för räntebärande papper
som antogs av kommunfullmäktige 2009-11-09 § 108.
Tidigare regler för räntepapper gav en avkastning på
mellan 0,2-0,6 procent. De nya antagna riktlinjerna ger
en avkastning på 1,0 – 1,5 procent.

Sedan 2002 har Övertorneå kommun haft Carnegie
Kapitalförvaltning AB som sin externa kapitalförvaltare.
Den 13 november 2008 blev Carnegie förstatligat, efter
Finansinspektionens beslut att Carnegie inte har agerat
i enlighet med gällande regelverk och därmed drogs
fond- och banktillståndet in. För att kunderna inte skulle
drabbas klev Riksgälden in som ägare.
Som en följd av ovanstående beslöt kommunstyrelsen
2008-12-08 § 176, att genomföra en offertförfrågan
hos olika externa kapitalförvaltare för förvaltning av
större delen av kommunens likvida medel. Kravet på
förvaltningen var att den skulle ske som diskretionär
förvaltning enligt de regler/riktlinjer som fastställdes av
kommunfullmäktige 2006-09-25.2009-02-02 § 17 beslöt
kommunstyrelsen att tillsvidare anta HQ Bank som ny
kapitalförvaltare för Övertorneå kommun.
I slutet av augusti månad återkallade Finansinspektionen HQ Bank AB:s tillstånd att driva bank- och värdepappersrörelse. Därmed upphörde även tillståndet att driva
pensionssparrörelse och tillstånd att vara registrerad
som fondförvaltare. Återkallelsen av bankens tillstånd
innebar att banken inte längre fick driva bank- och
värdepappersrörelse. Banken fick inte ta emot några nya
insättningar. Finansinspektionen drog tillbaka tillståndet
från HQ Bank därför att banken hade brutit mot några
av de mest grundläggande regler som finns för en bank.
Banken hade haft oacceptabla brister i kontroll och styrning av tradingverksamheten.
Banken hade tagit så stora risker att bolaget äventyrat
sin överlevnad och hade i flera år i praktiken haft för lite
kapital för att driva bank. Vid denna tidpunkt var marknadsvärdet på kommunens portfölj 126,7 mkr fördelade
på 30,7 mkr i svenska aktier, 35,2 mkr i utländska aktier/
aktiefonder, 57,8 mkr i svenska räntebärande papper, 2,7
mkr i alternativa produkter samt 0,3 mkr i likvida medel.
I samband med att banken förlorade sitt tillstånd och
Finansinspektionen var i beredskap att sätta banken i
likvidation, uppstod frågan hur säker kommunen var på
att inte förlora likvida medel.
HQ Bank är enligt lag skyldig att hålla kundernas finansiella instrument separerade från bankens finansiella instrument. Med finansiella instrument avses: överlåtbara
värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar
och finansiella derivatinstrument. Separationen sker
genom att HQ Bank har en särskild depå för bankens
egna instrument. Kundernas instrument förvaras i andra
depåer. Likvida medel som en kund har hos HQ Bank är
ej separerade från HQ Banks förmögenhetsmassa och i
händelse av HQ Banks konkurs är en kund inte garanterad hela beloppet från konkursboet. Däremot ersätter
staten genom insättningsgarantin alla kunder som har
haft likvida medel hos HQ Bank med upp till motsvaran-
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de 50 000 euro, dock lägst 500 000 kronor, per kund och
institut (ej per depå). Vid HQ Banks konkurs kan således
en kund få ut upp till 50 000 euro från insättningsgarantin i den del kunden inte får betalt från banken. Garantin
gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska
personer, även kommuner.
Den 3 september bekräftades att Carnegie har köpt HQ
Bank för 268 mkr. I affären tar Carnegie över HQ Banks
alla kundåtaganden samt optionen att köpa HQ Fonder i
Sverige. Ägarbytet medför inga förändringar av HQ fonders fondförvaltning, vilka fortsätter precis som tidigare.
Samtliga anställda ca 300 personer kommer att anställas
av Carnegie. Finansinspektionen har godkänt affären
och bankens likviditet är garanterad och kundens medel
är skyddade och alla tillstånd finns.
Portföljens bokförda värde var vid årets början 105 449
tkr och har ökat till 121 560 tkr vid årets slut. Största
ökningen hänförs till egen överföring på 10 mkr från
andra likvida konton hos kommun till externa kapitalförvaltaren. Andra stora bokföringsvinster är nettoresultat
vid aktiehandel + 2,6 mkr, fondränta + 2,7 mkr samt
aktieutdelningar på 1,1 mkr. Bokförda kostnader uppgår
till 0,3 mkr och avser ränte- samt bankkostnader. Marknadsvärde på portföljen har ökat med 16,2 mkr eller 13,9
procent under 2010 vilket framgår av nedanstående
tabell.
Marknadsvärde, tkr
2010-01-01 2010-12-31

Procent av
portföljen

Förändring
i tkr

Likvida medel

188

601

0,5

+ 413

Svenska aktier

28 168

32 803

24,7

+ 4 635

Utländska aktier

26 979

35 436

26,7

+ 8 457

Räntebärande
värdepapper

51 388

61 284

46,1

+ 9 896

Alternativa
investeringar

9 951

2 750

2,0

- 7 201

116 674

132 874

100,0

+ 16 200

Totalt

Enligt 8 kap, 3a § (KL) skall fullmäktige meddela särskilda
föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommunen har inga finansiella pensionstillgångar. Kommunens externa kapitalförvaltade
medel är inte enbart avsedda för pensionsförpliktelser
enligt fastställda regler/riktlinjer av kommunfullmäktige
och reviderade av kommunstyrelsen 2005. Inom koncernen har förutom kommunen även Stiftelsen Matarengihem långsiktiga värdepappersinnehav. Inom finansiella
anläggningstillgångar innehar Stiftelsen Roburfonder
till ett värde av 4 893 tkr. Utöver dessa placeringar finns
även kortfristiga placeringar på 9 045 tkr i omsättningskostnader – statsobligationer, bostadsobligationer mm
– som Riksbyggen förvaltar åt Stiftelsen Matarengihem.

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär ett risktagande. Infriade borgens förluster har inte
behövt ske de senaste åren. Kommunens totala engagemang i borgensansvar uppgår vid 2010 års utgång till
totalt 107,1 mkr motsvarande 22 266 kronor per invånare, 227 kronor lägre än 2009. Genomsnittet 2009 var
29 425 kronor för länet och 28 106 kronor för riket.
Borgensåtagandet fördelas på:
Kommunens helägda bostadsföretag Stiftelsen Matarengihem 95,9 mkr
Förlustansvar statliga bostadslån åt egnahemsägare

5,5 mkr

Övrigt

5,7mkr

Som medlem i Kommuninvest har kommunen ingått ett
solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga förpliktelser. Borgensåtagandet omfattar
även bolagets förpliktelser enligt derivatkontrakt.
Kommuninvests verksamhet har förändrats kraftigt sedan bolaget startade 1986. Till exempel arbetar bolaget
numera med att låna upp pengar i förväg för att ha beredskap för medlemmarnas lånebehov. Bolaget arbetar
även med försäkringsinstrument (derivat) för att minska
riskerna i verksamheten.
Som en följd av ovanstående behövs två klarläggande
avtal utöver det grundläggande solidariska borgensåtagandet – där kommunens ägarandel uppgår till 0,08
procent.
Det ena är ett garantiavtal som reglerar ansvaret för
motpartsexponering i derivat och ersätter nuvarande
klausuler i lånehandlingarna. Det andra är ett uppdaterat regressavtal som ersätter de nuvarande och som beskriver medlemmarnas inbördes ansvar. Fördelningen av
ansvar har beräknats av Kommuninvest och uppgår för
kommunens del i skulder till 194 445 tkr, 0,106 procent
i andel samt i tillgångar 189 513 tkr motsvarande 0,106
procent i andelar. Kommunens sammanlagda insatsemission i Kommuninvest ekonomiska förening uppgår
till 234 113 kronor per 2010-12-31 och har noterats i
föreningens medlemsförteckning. En insatsemission i
en ekonomisk förening kan närmast jämföras med en
fondemission i ett aktiebolag. En del av överskottet i
Kommuninvest i Sverige AB har överförts till kreditmarknadsbolagets ägarförening genom koncernbidrag och
används för att utöka andelskapitalet i Kommuninvest
ekonomisk förening.
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Balansräkningen
Balansräkningens omslutning ökade med 19,7 mkr till
484,5 mkr. Anläggningstillgångarna minskade med 3,0
mkr till 305,4 mkr, varav materiella anläggningstillgångar minskade med 3,5 mkr medan finansiella anläggningstillgångar ökade med 0,5 mkr. Omsättningstillgångarna ökade med 22,7 mkr till 179,1 mkr, där likvida
medel öka med 23,8 mkr medan fordringarna minskade
med 1,0 mkr. Koncernens balansomslutning ökade
under 2010 med 22,6 mkr, anläggningstillgångarna
minskade med 6,6 mkr medan omsättningstillgångarna
ökade med 29,2 mkr, där ökningen finns på kortfristiga
placeringar samt kassa och bank.
Egna kapitalet
Det egna kapitalet utgörs av anläggningskapital och
rörelsekapital. Anläggningskapitalet utgör skillnaden
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.
Rörelsekapitalet är den del av omsättningstillgångarna
som man inte behöver ta i anspråk för att täcka kortfristiga skulder. Positivt rörelsekapital innebär att kommunens omsättningstillgångar täcker de kortfristiga
skulderna och ett negativt att kommunens kortfristiga
skulder överstiger omsättningstillgångarna. Anlägg
ningskapitalet visar hur stor del av anläggningstillgångarna som finansieras med egna medel. Vid årets slut var
anläggningskapitalet 236,6 mkr. Det totala egna kapitalet ökade med 20,1 mkr (årets resultat) till totalt 337,1
mkr. Av det egna kapitalet utgör 117,0 mkr rörelsekapital, en ökning med 22,7 mkr i jämförelse med 2009.
Koncernens egna kapital uppgår till 341,9 mkr vid årsskiftet, där rörelsekapitalet svarar för 130,2 mkr.
Utveckling eget kapital
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Likviditeten och de likvida medlen - definition
Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på
kort sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapitalet är
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder. Ett gott tecken på en god betalningsberedskap
visar ett rörelsekapital som överstiger noll.
Likviditeten och de likvida medlen – Övertorneå
kommun
År 2010 var Övertorneå kommuns rörelsekapital 117,0
mkr, en ökning med 22,7 mkr från 2009. Likviditeten
– omsättningstillgångar-kortfristiga skulder/externa
utgifter - är ett mått på kortfristig betalningsförmåga,
att betala i rätt tid när skulden förfaller. En hög likviditet innebär att kommunen har gott om tillgångar som
relativt snabbt kan omsättas till likvida medel för utbetalningar. Övertorneå kommuns likviditet låg år 2010
på 33,2 procent. Detta innebar förenklat att kommunen
kunde betala 33,2 procent av 2010 års utgifter utan att
få in nya pengar. Betalningsberedskapen var alltså i
detta fall fyra månader.
Kommunens rörelsekapital mellan åren 2003-2010
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Likvida medel och likviditeten (2005-2010)
Ett annat mått är kassalikviditeten som utgör förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive förråd)
och kortfristiga skulder och bör ligga runt 100 procent.
Kassalikviditeten 2010 för Övertorneå kommun ligger
på 288 procent. Motsvarande för 2009 var 252 procent.
De likvida medlen, tillgångarna i kassa, bank, plusgiro
samt extern kapitalförvaltning, ökade under året med
23,8mkr, till 162,7 mkr.
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Långfristiga skulder
Med långfristiga skulder avses skulder som har en löptid
som överstiger ett år. Skuldsättningen som i kommunen
legat på i stort samma nivå under flera år ökade kraftigt
under 2008 – 31 mkr – i samband med finansieringen av
ombyggnad boende Särkivaaragården. Under 2009 har
skuldsättningen minskat med 21,5 mkr och ytterligare
med 4,5 mkr 2010 och uppgår vid årets slut till 68,8 mkr.
Kommunens lånefinansiärer är i dagsläget endast Kommuninvest.

Skuldsättningsgrad - definition
Den del av kommunens tillgångar som finansieras med
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. I
skuldsättningsgraden ingår följande parametrar.
Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars storlek
inte är känd vid bokslutstillfället, exempelvis pensionsåtaganden. Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som
förfaller till betalning längre fram än ett år från bokslutsdagen. Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som
förfaller till betalning året efter bokslutsåret.

Av kommunens totala långfristiga skulder är 32,8 mkr
lån som upptagits för Övertorneå Värmeverk AB:s räkning och lånats vidare till Övertorneå Värmeverk med
samma villkor som kommunen fått låna. Detta lån är
Övertorneå Värmeverks enda långfristiga lån. Låneskulden per invånare är vid 2010 års utgång 14 297 kronor,
601 kronor lägre än vid föregående års utgång. Genomsnittet för länet var 2009, 13 819 kr och för riket 12 928 kr.

Skuldsättningsgrad – Övertorneå kommun
Skuldsättningsgraden minskade med lika mycket som
soliditeten ökade (3,1 procent) mellan åren 2009 och
2010. Soliditeten och skuldsättningsgraden för åren
2005-2010 framgår av nedanstående diagram.

Den totala skuldsättningen i koncernen uppgick den 1
januari 2010 till 172,0 mkr, under året har skulden minskat med 7,5 mkr för att uppgå till 164,5 mkr. Av koncernens långfristiga skulder svarar Stiftelsen Matarengihem
för 95,7 mkr, 58,2 procent och kommunen för 36,0 mkr,
21,9 procent om man bortser från kommunens lån till
Övertorneå Värmeverk.
Soliditet - definition
Soliditeten är det egna kapitalet i förhållande till det totala kapitalet och visar kommunens långsiktiga finansiella styrka, förmåga att tåla framtida konjunkturnedgångar. Soliditeten är förknippad med skuldsättningsgraden.
Om finansieringen sker med större delen lånade medel,
ökar kommunens kostnadsräntor, soliditeten minskar
och skuldsättningsgraden ökar. Soliditeten anger hur
stor del av totala tillgångarna som är finansierade med
eget kapital. En alltför låg soliditet minskar utrymmet för
ytterligare upplåning och en på sikt vikande soliditet får
till följd att kommunen måste höja skatter och avgifter.
Målet är att fortsätta och ha en bra soliditet så att investeringarna kan vara egenfinansierade.
Soliditet – Övertorneå kommun
Kommunens målsättning är att soliditeten skall vara
oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle
understiga 65 procent. Denna målsättning uppnåddes
under 2009, då soliditeten blev 66,5 procent. Soliditetsmåttet nås också under 2010, i och med att måttet stiger
ytterligare med 3,1 procent till 69,6 procent. Förklaringen till soliditetsökningen är att det egna kapitalet har
ökat mer än de totala tillgångarna.
Soliditet – koncernen
Koncernens soliditet uppgår till 57,3 procent, vilket är en
förbättring på 1,3 procent jämfört med föregående år.
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Pensionsåtaganden – definition
Tjänstepensionen är en anställningsförmån som arbetstagaren får av sin arbetsgivare som ett tillskott till
den allmänna pensionen. Förmånen regleras i kollektivavtal. Historiskt sett har de flesta kollektivavtalade
pensionerna varit förmånsbestämda, vilket innebär att
arbetstagaren får en pensionsförmån i förhållande till sin
slutlön och anställningstid. Arbetsgivaren har ett ansvar
för att den anställde får sin intjänade pension när han
pensioneras.
Kommunens årliga pensionskostnader består av utbetalda pensioner samt av förändringar av avsättningar för
pensioner enligt blandmodellen. Blandmodellen innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas
vid utbetalningstillfället och finansieras löpande av skatteinkomster. Denna pensionsförpliktelse redovisas som
ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner
intjänade efter 1998 redovisas så att pensionsskuldförändringen kostnadsförs och att det framtida pensions
åtagandet redovisas som en skuld i balansräkningen.
Redovisning enligt blandmodellen är lagstadgad enligt
lagen om kommunal redovisning, Kapitel 5: 4 § ”En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats
för år 1998 skall inte tas upp som skuld eller avsättning.
Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år
1998 skall redovisas som kostnad i resultaträkningen.”
Förändringar av pensionsskuldberäkningen
Från och med 2006-01-01 gäller ett nytt pensionsförsäkringsavtal, KAP-KL som ersätter det gamla pensions-
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försäkringsavtalet PFA. Det nya avtalet innehåller en
ny beräkningsmodell P-finken, som ser över de försäkringstekniska grunderna. Under 2007 genomförde
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin översyn
av den rekommenderade modellen för pensions
skuldberäkningar, RIPS 07 (tidigare kallad P-finken).
Översynen är bl a föranledd av det nya pensionsavtalet
(KAP-KL) samt behovet av att uppdatera vissa försäkringstekniska grunder om diskonteringsränta och om
livslängder. SKL:s styrelse rekommenderar sina medlemmar att använda RIPS 07 vid sina beräkningar av pensionsåtagandet. Pensionsadministratörerna (KPA, SPP,
Skandia) har använt sig av RIPS 07 vid beräkningar som
görs som underlag till boksluten för 2010.
Det nya pensionssystemet har en inbyggd broms som
slår till i dåliga tider. Att pensionerna sänks i dåliga tider
är själva grundbulten i det nya pensionssystemet. Det är
bromsen, eller den automatiska balanseringen som det
egentligen heter, som ser till att det finns pengar kvar till
pensioner som ska betalas ut i framtiden. Utan bromsen skulle hela systemet braka ihop. Bromsen påverkar
bara den statliga pensionen som kallas inkomstpension.
Premiepensionen påverkas inte av bromsen utan bara
av värdeutvecklingen i de fonder svenskarna valt.
Bromsen slår till om tillgångarna i pensionssystemet blir
mindre än skulderna.
Pensionsåtaganden – Övertorneå kommun
Pensioner som har intjänats till och med 1997 redovisas
som ansvarsförbindelse. Kommunen har en ansvarsförbindelse på 125,3 mkr motsvarande belopp år 2009
var 131,6 mkr, som avser framtida pensionsförpliktelser.
Dessutom tillkommer en särskild löneskatt på 30,4 mkr
som även den skall redovisas som ansvarsförbindelse.
Denna pensionsskuld + löneskatten ingår inte i balansräkningen, vilket medför att en stor, reell skuld inte ingår
i balansräkningen. Detta innebär att exempelvis soliditetsmåttet blir kraftigt missvisande. F.d. kommunalrådet
i Övertorneå, maktskifte vid 2010 års val, har enligt PBF,
bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda, rätt till avgångsersättning. Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid
avgången. F.d. kommunalrådets uppdragstid var mindre
än 72 månader varför hon är berättigad enligt reglerna
till ett års ersättning. Bestämmelserna i PBF gäller för
förtroendevalda som inte har rätt till visstidspension
enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år
inte är uppfyllt.
Kommunfullmäktige i Övertorneå har 2003-09-15 § 50
beslutat att pensionsbestämmelserna för förtroendevalda, PBF skall gälla enligt följande ”Om den förtroendevalda har förvärvsinkomst skall visstidspensionen i
enlighet med PBF minskas med 75% av sådan inkomst
multiplicerat med tidsfaktorn. Från minskningen undantas 2,5 prisbasbelopp”. F.d. kommunalrådets avgångs-
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Andra avsättningar
Andra avsättningar på 3 071 tkr avser omställningskostnader för personal i samband med godkännande av
avgångsvederlag. Kommunstyrelsen svarar för
1 023 tkr, socialnämnden för 344 tkr och barn och
utbildningsnämnden för 1 704 tkr. Kostnaderna har
belastat respektive nämnds driftkostnader 2010.

ersättning uppgår till 565,8 tkr och har bokats under
avsättning pensioner.
Ansvarsförbindelsens förändringar under 2010 som
framräknats av KPA framgår av nedanstående tabell,
belopp i tkr.
Ansvarsförbindelse per 2010-01-01

131 589

Ränteuppräkningar

+ 2 159

Basbeloppsuppräkningar

Personalförsäkringar
Detta konto/verksamhet har använts för justeringar av
personalens sociala avgifter, semesterlöneskulder samt
för timanställda arbetstagare. Arbetsgivaravgifter består
både av delar som bestämts av riksdagen (lagstadgade)
och delar som bestäms mellan kommunförbundet och
fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och
kollektivavtal). Avgifterna går främst till pensioner samt
sjuk och olycksfallsförsäkringar.

- 444

Gamla utbetalningar

-4 383

Aktualisering

-905

Övriga poster

-1 750

Bromsen

-1 017

Ansvarsförbindelse per 2008-12-31

125 250

Pensioner intjänade från 1998 har ett bokfört värde per
2010-12-31 på 13,4 mkr inklusive PBF och löneskatt.
Dessa kostnader finns bokförda i balansräkningen som
en avsättning för pensioner, motsvarande summa var
för 2009, 12,4 mkr. Under året har en anställd beviljats
tjänstepensionsförsäkringar (237 tkr) i samband med
övertalighet enligt fastställda regler. Kommunens skuld
för särskild överenskommelse/visstidspension minskade
under året med 301 tkr. Inga nya överenskommelser har
träffats under året och skulden har upphört vid årsskiftet.
Den individuella delen, avgiftsbestämd ålderspension
som ger medarbetarna rätt att själva placera en del av
pensionsavgiften (upplupen pensionskostnad), uppgick
till 6 608 tkr per 2010-12-31 och utbetalas i mars 2011 till
pensionsvalet PV AB. Denna pension har redovisats som
kortfristig skuld. Under 2010 uppgick kontot pensionsutbetalningar till 6,6 mkr, 0,1 mkr under budgeterat
belopp. För 2009 var kostnaderna 7,1 mkr, en budgetavvikelse på – 1,2 mkr.
Från 2005 till 2009 har kommunens totala pensionsåtagande ökat med 47,3 mkr medan den år 2010 minskade
med 6,9 mkr till 169,0 mkr.
Totala pensionsskulden inkl. löneskatt, i mkr
2006

2007

2008

2009

2010

Avsättningar

8,4

9,8

11,4

12,4

13,4

Pensionsförpliktelser

132,7

155,5

160,9

163,5

155,6

Total
pensionsskuld

141,1

165,3

172,3

175,9

169,0

Det totala pensionsåtagandet som uppgår till 169 mkr,
har helt och hållet återfinansieras till verksamheten.
Kommunen har inga finansiella pensionstillgångar, men
enligt regler/riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige
och reviderad av kommunstyrelsen 2005 är den externa
kapitalförvaltningen också men inte endast avsedd för
framtida pensionsförpliktelser.

Inför budgetåret 2010 kalkylerade kommunen enligt
centrala direktiv och beräkningar med arbetsgivaravgifter på 41,0 procent. Arbetsgivareavgiften fördelades
med 31,42 procent på arbetsgivaravgifter enligt lag, 5,50
procent på kommunalt kollektivavtalad pension, 1,33
procent på kommunalt kollektivavtalad pension löneskatt samt med 0,83 procent på avtalsförsäkringar.
Beräkningarna av intjänade årliga pensionskostnader
har byggt på uppskattningar av den genomsnittliga
kostnaden för den genomsnittliga anställda i en svensk
kommun, vilket naturligtvis blir en grov schablon.
Avseende år 2010 kommer den slutliga premien för avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för KAP-KL att nolldebiteras. AFA försäkring
är väl konsoliderat. AFA:s sänkning av premien för innevarande år motiveras av den reformerade sjukförsäkringsprocessen, vilken medför betydande minskningar
av inflödet av sjukersättningsfall till AFA sjukförsäkring.
Den under 2010 erlagda premien på 0,5 procent av lönesumman avseende AGS-KL och Arbetsbefrielseförsäkringen kommer att krediteras. Återbetalning av premier
kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av AFA
Försäkring administrerar premiebetalningarna. Detta
har skett i februari 2011.
I årsbokslut 2010 innebär detta att kostnaderna för
AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen blir noll.
Preliminärt erlagda premier – för Övertorneå kommun
605 820 kronor – omförs till kortfristiga fordringar.
Den definitiva fastställda arbetsgivaravgiften för 2010
reviderades till 38,56 procent den 15 oktober 2010.
Arbetsgivaravgift enligt lag till 31,42 procent, avtalsförsäkringarna till 0,31 procent, kommunalt kollektivavtal
pension till 5,50 procent och kommunalt kollektivavtal
pension löneskatt till 1,33 procent. Dessa nya arbetsgi-
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varavgifter gav för kommunen justeringsvinster på totalt
885 tkr. Avtalsförsäkringarna gav en vinst på 2 080 tkr
och kollektivavtalad pension inklusive löneskatt
1 877 tkr. Utöver detta gav justeringen av semesterlöneskulden en bokföringsvinst på 375 tkr. Totalt uppvisar
kontot personalförsäkringar en redovisnings- och budgetvinst på 4,9 mkr.
Känslighetsanalys
En kommun påverkas många gånger av händelser utanför den egna kontrollen. Ett sätt att göra detta tydligt
är att göra en känslighetsanalys som visar på hur olika
förändringar påverkar kommunens finansiella situation.
Den största penningrisken är kommunens borgensåtagande i det helägda bostadsföretaget, Stiftelsen Matarengihem som utgör 89,5 procent av hela kommunens
borgensåtagande. En annan stor risk är borgensåtagandet i bostadsföreningen Väktaren. Ränteläget är fortfarande på en nivå som gör att risken inte bedöms vara
överhängande. Kommunen är också känslig för förändringar i lönekostnadsutvecklingen eftersom personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens kostnader.
Den befolkningsminskning som varit de senaste åren,
påverkar kommunens ekonomi negativt och kommer
att göra det framöver om inte den negativa trenden
bryts. Vad gäller intäktssidan så är kommunen, i likhet
med större delen av landets övriga kommuner, i det
närmaste fullständigt beroende av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Tabellen visar hur olika procentuella förändringar av ett urval kostnads- och intäktsslag
påverkar kommunen ekonomi.
Borgensåtagande, tkr
Ränteförändringar 1 % (skulder)

107 145
688 tkr

Löneförändringar 1 %

2 617 tkr

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag
/100 personer

2 647 tkr

Förändrad utdebitering 1 krona

7 597 tkr

Driftredovisning
Den löpande verksamhetens (nämnderna/styrelserna)
nettokostnad för 2010 stannade på 281,2 mkr att jämföra med 2009 då nettokostnaderna blev 284,7 mkr en
minskning med 3,5 mkr eller 1,2 procent. Nämnderna/
styrelserna visade för 2010 på ett budgeterat underskott
på 0,1 mkr, att jämföra med 2009 då det budgeterade
underskottet blev 0,9 mkr.
Budgetöverdrag finns inom kommunstyrelsen -0,8 mkr,
där kansli- och tillväxtenheten visar – 1,9 mkr, personalenheten -0,4 mkr medan tekniska enheten (+0,5 mkr)
och räddningstjänsten (+1,1 mkr) visar positiva budgetavvikelser. De största avvikelserna beror på realisationsvinster vid avyttring av fastigheter och maskiner + 0,9
mkr, EU projekt -1,9 mkr samt personalkostnader inom
räddningstjänsten + 0,8 mkr.
Övriga som redovisar budgetöverdrag är överförmyndare – 0,2 mkr samt kommunfullmäktige – 0,1 mkr.
Barn- och utbildningsnämnden visar i realiteten ett genererat överskott på 0,3 mkr. Det redovisade resultatet
visar ett underskott på 2,2 mkr beroende på att nämnden inte tagit emot det av kommunstyrelsen beviljade
extra täckningsbidraget – upp till 2,5 mkr – för SVA
(svenska som andra språk) och SFI (svenska för invandrare.)
Kultur och fritidsnämndens visade budgetöverskott
på 0,8 mkr har sin förklaring i vakanta tjänster. Socialnämndens överskott på 2,4 mkr har sin förklaring inom
äldreomsorgen. Tack vare lägre ob kostnader, minskade
arbetsgivareavgifter för arbetstagare under 26 år, minskade vikarieintag samt nytt resursfördelningssystem
inom hemtjänsten.
Under år 2010 beviljades 2,8 mkr i tilläggsanslag (TA) till
nämnder/styrelser, viket var årets löneökning och som
täcktes till 100 procent och gav en budgetavvikelse på
+1,4 mkr. Driftredovisningen utmynnar i verksamhetens
nettokostnader som redovisar ett överskott i förhållande
till budgeten om 6,5 mkr och stannar på 272,4 mkr vilket
är 2,1 mkr eller 0,8 % lägre än året innan. Av drift/resultat
redovisningen framgår att årets resultat blev + 20,1 mkr
vilket är 16,1 mkr bättre än nettobudgeten som uppgick
till 4,0 mkr, och i jämförelse med 2009 blev resultatet
7,6 mkr bättre eftersom 2009 års resultat slutade på
+ 12,5 mkr.
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Redovisning
Nettokostnad

Ansvarig nämnd/styrelse eller annat organ

Avvikelse
mot budget

2009

2010

2010

Kommunfullmäktige

500

409

-109

Revision

680

709

+11

Överförmyndare

1 189

650

-200

Kommunstyrelse

63 917

59 181

-763

3 088

3 085

-55

12 197

12 060

+ 782

Barn- och utbildningsnämnd

100 257

103 215

- 2 175

Socialnämnd

102 885

101 842

+ 2 363

Summa drift hos nämnder/styrelser

284 713

281 151

-146

0

0

+ 1 356

Differens, personalförsäkring

-4 885

-4 862

+ 4 862

Pensioner, utbetalningar

7 131

6 654

+ 146

Återförda kapitalkostnader

-28 769

- 26 493

+602

Avskrivningar

16 321

15 930

- 330

Verksamhetens nettokostnader

274 511

272 380

+ 6 490

Verksamhetens nettokostnader

- 274 511

- 272 380

+ 6 490

Skatteintäkter

160 956

160 872

+ 4 772

Generellt stats- och utjämningsbidrag

122 726

126 137

- 663

Finansiella intäkter

11 736

9 185

+ 5 555

Finansiella kostnader

-8 388

- 3 732

- 102

12 519

20 082

+ 16 052

Driftredovisning

Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Konto för löneökning

Årets resultat = förändring av eget kapital

32

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INVESTERINGSREDOVISNING, Tkr
Trots en nettoinvesteringsvolym på 15,4 mkr –
bruttoinvesteringar 15,5 mkr och investeringsbidrag
0,2 mkr – minskade anläggningstillgångarnas värde
under året med 3,0 mkr. Under året har fyra fastigheter,
f.d. Apotekshuset, Röda baracken, komvux fastigheten
samt försäkringskassan/bank/polis m.fl., sålts med realisationsvinster på 802 tkr. Årets avskrivningar på anläggningstillgångar under året uppgår till 15,9 mkr.
Tilläggsanslag har tillförts 2010 års budget med 9,3
mkr avseende nyanläggning Luppioberget 2 735,1 tkr,
väginvesteringar inklusive GC vägar 3 866,2 tkr, Matarengivägsprojektet 575,0 tkr, kommunala infarter 232,0
tkr, motorvärmarstolpar 146,8 tkr, Hedenäsets va-verk
89,5 tkr, reningsverk Korva 162,5 tkr, lastkaj Orjasjärvi avfallsanläggning 75,0 tkr, isladan konvertering fjärrvärme
500,0 tkr samt reparationer sim-sporthall Övertorneå
409,1 tkr.
Nettoinvesteringarna 2009 stannade på 12,3 mkr vilket
betyder att nettoinvesteringarna har ökat med 3,1 mkr
(25,2 procent) mellan åren 2009 och 2010. Investerings
redovisningen 2010 visar ett överskott med 12,2 mkr i
förhållande till budgeten.
Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfinansieringsgraden. Den mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter
och statsbidrag/utjämningsbidrag som återstår när den
löpande driften är finansierad. 100 procent självfinansie
ringsgrad innebär att kommunen kan skattefinansiera
samtliga investeringar som är genomförda under året,
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna
till investeringarna och att kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme stärks.
Ett nyckeltal som är ett underlag för en god själv
finansieringsgrad är kommunens finansiella mål att till
finansiering av investeringar avsätta cirka 6 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Under 2010 uppgick investeringarna till 5,4
procent av skatteintäkter och statsbidrag/utjämnings
bidrag vilket innebär att kommunens finansiella mål för
investeringar uppfylldes 2010.
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Större investeringar i kommunen nettoredovisning i tkr
Budget
2010

Redov
2010

Avvikelse
2010

Budget
totalt

Redov.
tom 2010

500

221

+ 279

500

221

+ 279

Matarengivägsprojektet

1 575

575

+ 1 000

1 575

575

+1 000

Sockenvägen

3 219

3 175

+ 44

3 219

3 175

+ 44

339

489

-150

339

489

-150

Beläggning GC vägar

1 409

1 383

+26

2 000

1 974

+ 26

Poolgården brandskyddsåtg.

1 000

0

+1 000

1 000

0

+1 000

450

413

+37

450

413

+37

2 909

3 082

-173

4 000

4 173

-173

500

151

+349

500

151

+349

1 200

917

+283

1 200

917

+283

3 735

1 072

+2 663

6 000

3 338

6 000

0

Islada konventering värme

500

45

+445

500

45

500

0

Kommunalainfarter

332

73

+259

600

341

600

0

1 000

622

+ 378

1 000

622

1 000

0

Särkivaaragården byte ventilation

700

7

+693

700

7

700

0

Pullingi/Rantajärvi va omr.

300

69

+231

300

69

300

0

Övertorneå C-skola anpassn.

1 500

27

+1 473

1 500

27

1 500

0

Robusta nät

1 250

746

+503

1 500

1 000

1 500

0

Hedenäset va verk

1 089

286

+803

1 200

396

1 200

0

Slutredovisade projekt
Inventarier kommunal verksamhet

Krookskavägen

Svansteins C-skola
Reparation simhall Övertorneå
Gästgivarevägen
Ny bokbuss

Prognos
totalt

Avvikelse

Pågående projekt
Luppioberget

Tingshusvägen

Investeringsredovisning 2010 i tkr per nämnd/styrelse
Nämnd/styrelse

Årsbudget

Tilläggsanslag

Redovisning

Budgetavvikelse

17 130

8 791

14 410

+11 511

1 200

500

963

+ 737

18 330

9 291

15 373

+ 12 248

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Summa
50

18

15,3

45
40

16
14

35
30
25
20
15
10
5

12
5,9

15,4

6,5

17,5

7,2
5,5
15,2

10
43,2
4,3

20

12,3

5,4
15,4

0

8

Nettoinvesteringsnivå

6
4

Procentuell andel av
skatteintäkter/generella
statsbidrag som går till
inversteringar

2
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

,
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Redovisning
Nettokostnad 2009

Avvikelse mot
Nettokostnad 2010 budget 2010

Inventarier

169

436

+644

Parkprojekt

0

220

-20

Markförvärv

- 216

-4

+204

Nyanläggning Luppioberget

779

1 072

+ 2 663

Vägar och gator, gång- och cykelvägar

844

6 468

+ 1 905

Vatten och avloppsanläggningar

918

1 604

+ 1 418

75

199

+ 226

0

413

+187

1 052

746

+634

0

7

+693

7 169

0

0

608

3 082

-173

Anpassning Övertorneå c-skola

0

27

+1 473

Polgården brandskyddsåtgärder

0

0

+1 000

Ny bokbuss

0

917

+283

Övriga investeringar

834

141

+656

Ombyggnad till arbetsförmedling/polishus

- 79

0

0

Ombyggnad Islada

116

45

+455

12 269

15 373

+12 248

Återvinningscentral
Ombyggnad skolor/förskolor
Utbyggnad, bredband, robusta nät
Särkivaaragården byte ventilationssystem
Ombyggnad boende Särkivaaragården
Reparation sim- och sporthall Övertorneå

Summa investeringar

Minustecknet framför siffrorna i ”Redovisade nettoinvesteringar” anger att nämnda investeringsprojekt gett mer inkomster än utgifter.
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Va verksamhet
Enligt nya Vattentjänstlagen gällande från 1 januari,
2007, ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas i ekonomiska bokslut.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 8 334 tkr, vilket är
en minskning med 52 tkr jämfört med föregående år.
Av de totala intäkterna utgör brukningsavgifter 92,0 procent en ökning i kronor med 89 tkr jämfört med 2009.
Inbetalda anslutningsavgifter uppgick till 27 tkr, 171 tkr
mindre än 2009.
Verksamhetens kostnader
Under 2010 har det skett en kostnadssänkning med
507 tkr jämfört med föregående år. Kostnadssänkningen
har skett helt och hållet på externa poster, de interna har
däremot minskat med 38 tkr mellan åren 2009 och 2010.
Av verksamhetens kostnader utgör drygt 41 procent
av personalkostnader (3 167 tkr), detta är en ökning
jämfört med 2009 års personalkostnader som uppgick
till 2 774 tkr. Kostnaderna för inköp av anläggnings- och
underhållsmaterial har minskat med 392 tkr medan
däremot elkostnaderna ökade med 86 tkr jämfört med
2009.
Inga fördelade kommunövergripande kostnader (t ex.
kommunledningsfunktion, ekonomifunktion, personalfunktion, IT, telefoni) eller förvaltningsövergripande
kostnader (t.ex. ledning, ekonomifunktion, personalfunktion, kundtjänst) finns bokförda pga. att sådana
fördelningar inte har upprättats.

Finansiering
Va verksamheten finansieras helt av lån från kommunen.
Inga finansiella kostnader avseende ränta på kommunlån belastar verksamheten. Verksamheten belastas
däremot med kapitalkostnader, avskrivningar med 1/33
del plus en internränta på 4,0 procent på gjorda investeringar.
Periodens resultat
Va verksamhetens resultat för 2010 är – 4 348 tkr, 657 tkr
sämre än 2009 då resultatet var
– 3 691 tkr.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna uppgår till ett värde av 44 112
tkr. Tillgångarna har minskat med gjorda avskrivningar,
2 915 tkr och ökat med gjorda investeringar på 1 604 tkr.
Målsättning
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall en täckningsgrad på 75 procent eftersträvas. Täckningsgraden har
sjunkit under 2010 med 3,7 procent och uppgår till 65,7
procent vid årsskiftet.
Kvalitetsgarantier
Provtagningar och analyser som genomförts på dricksvattnet under året visar att Livsmedelsverkets normer
i huvudsak uppfylls. Leveransen av dricksvatten till
anslutna abonnenter har tillgodosetts, inget avbrott
har varit längre än 24 timmar och ingen abonnent har
behövt vara utan vatten längre än fem timmar.
Reningsverkens funktion har under året som helhet varit
god och kvalitetsmålen har därmed uppfyllts.
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Vatten och avlopp
Resultaträkning, tkr

2009

2010

Verksamhetens intäkter

8 385,6

8 334,0

Brukningsavgifter

7 578,5

7 667,2

198,0

26,9

78,1

40,3

531,0

599,6

Verksamhetens kostnader

- 9 259,5

-9 766,7

Externa kostnader

- 7 134,8

-7 604,3

Interna kostnader

- 2 124,7

-2 162,4

Avskrivningar

- 2 817,2

-2 915,0

Verksamhetens nettokostnader

- 3 691,1

-4 347,7

Årets resultat

- 3 691,1

-4 347,7

41 765,3

40 983,5

2 125,1

2 101,2

198,0

26,9

44 088,4

43 111,6

Kundfordringar, VA

1 100,7

885,0

Summa omsättningstillgångar

1 100,7

885,0

Summa tillgångar

45 189,1

43 996,6

Eget kapital, årets resultat

- 3 691,1

-4 347,7

Summa eget kapital

- 3 691,1

-4 347,7

Lån av kommunen

- 40 397,8

-39 142,8

Anläggningsavgifter
Övriga externa intäkter
Interna intäkter

Balansräkning
Mark,byggnader o tekniska anläggningar
Maskiner o inventarier
Anläggningsavgifter
Summa anläggningstillgångar

Leverantörsskulder

- 1 100,2

-506,1

Summa skulder

- 41 498,0

-39 648,9

Summa eget kapital och skulder

- 45 189,1

-43 996,6

Kommentar till resultat och balansräkningen: Följande ingår, inventarier vatten- och avloppsverk, 50 procent av
Volvo WJO 168 , 50 procent av övriga maskiner/transportmedel, utrustning till leasad Toyota GGN 900.
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KONCERNREDOVISNING
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen även Stiftelsen Matarengihem (100 procent) allmännyttigt bostadsföretag och Övertorneå Värmeverk
AB (50 procent) - energibolag, Syftet med den sammanställda redovisningen är att skapa en helhet av de delar
som utgörs av enheternas resultat- och balansräkning.
Utgångspunkten är att dessa ska ses som en ekonomisk enhet med ett resultat och ett eget kapital. Detta
innebär bland annat att transaktioner mellan enheterna
måste tas bort. Den sammanställda redovisningen är i
princip fristående från de enskilda enheternas resultatoch balansräkningar, men vid det praktiska arbetet med
att upprätta den sammanställda resultat- och balansräkningen utgår man från respektive enhets redovisning.
Den sammanställda redovisningen har gjorts enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar
tas in i den sammanställda redovisningen. Förvärvs
metoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterföretagens andelar avräknas mot förvärvat eget kapital.
I eget kapital ingår härmed förutom kommunens eget
kapital endast den del av dotterföretagens eget kapital
som intjänats efter förvärvet. Eftersom den samman
ställda redovisningen endast ska visa enheternas
relationer med omvärlden har interna mellanhavanden
tagits bort. Enhetliga redovisningsprinciper finns ej mellan kommunen och dotterföretagen men där avvikelser
finns har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Samtliga dotterföretag har liksom kommunen
kalenderår som redovisningsår.
Kommunens bostadsstiftelse har sedan sitt bildande
uppvisat positiva årsresultat. Detta har skett tack vare
att stiftelsen gjort omstruktureringar för att anpassa
bostadsbeståndet till marknadens efterfrågan. Ett litet
problem för stiftelsen är de tomma lägenheterna, 2,9
procent av beståndet, där merparten ligger utanför
Övertorneå centralort samt bristen på mindre lägenheter i Övertorneå centralort. Hyresnivån för stiftelsens
lägenheter ligger per kvm/år i parentes med övriga
norrland i och med att stiftelsen har tecknat förhandlingsordning med Hyresgästföreningen i övre norrland.
Det förfogade stående vinstmedlet per 2010-12-31
uppgår till 2 439 tkr. Av stiftelsen tillgångar/skulder per
2010-12-31 utgjorde det egna kapitalet 7 468 tkr, kortfristiga placeringar 16 240 tkr, kassa och bank 1 353 tkr
samt andra långfristiga värdespappersinnehav 5 002 tkr.

Övertorneå kommuns enda ekonomiska engagemang
har de senaste åren utgjorts av bidrag för bostadssubventioner till ungdomar på 200 tkr per år. Den i Övertorneå minskade befolkningen fortsätter påverka kundunderlaget, vilket gör arbetet med att bättre anpassa sig till
den lokala marknaden oerhört viktig.
Efter några tunga ekonomiska år för Övertorneå Värmeverk AB, speciellt 2007 då bolaget uppvisade en
kraftig försämring av likviditeten har bolaget de senast
åren sakta återhämtat sig. Det kraftiga tappet på likvida
medel tidigare år har berott på utrangering av tidigare
stora investeringar – Haapakyläleden - samt stora investeringar pga. haveri i fastbränslepannan med ommurning som följd. Bolagets totala balanserade vinstmedel per 2010-12-31 uppgår till 308,5 tkr. Framtiden
för bolaget bedöms vara relativ goda där fjärrvärme
kommer fortsatt att vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ. Efterfrågan på miljöriktig producerad energi bedöms öka de kommande åren. Trots 2008
och 2007 års negativa resultat efter finansiella poster har
Övertorneå kommun inte behövt tillskjuta medel utan
bolaget har klarat sin framtida verksamhet genom taxejusteringar och kostnadsöversyn. Ett annat mått på bolagets förbättrade ställning är att kassaflödet de senaste
åren ökat med 573 tkr 2009 och med 1 785 tkr 2010
efter att åren 2007 och 2008 haft ett negativt kassaflöde.
Av kommunens långfristiga lån på 73,3 mkr utgör 32,8
mkr av lån som kommunen tagit för Övertorneå Värmeverk AB:s räkning och lånats vidare till värmeverket med
samma villkor som kommunen fått låna.
Av koncernens samtliga resultat svarar kommunen för
merparten, endast en liten del kommer från Stiftelsen
Matarengihem och Övertorneå Värmeverk AB. Koncernens årsresultat för 2010 stannar på + 20 341 tkr där
kommunen stod för 98,7 procent av resultatet. Det egna
kapitalet för koncernen har ökat med 20,4 mkr under
2010 och uppgår till 341,9 mkr Soliditeten har ökat med
1,3 procent till 57,3 procent och de likvida medlen med
28,1 mkr till 181,5 mkr. Årets kassaflöde uppgår till
+ 28,1 mkr en ökning med 14,8 mkr sen 2009. Totala balansomslutningen stanna på 596,6 mkr en ökning med
22,5 mkr, där ökningen finns inom omsättningstillgångarna med 29,2 mkr medans anläggningstillgångarna har
minskat med 6,6 mkr.
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JÄMFÖRELSEPROJEKTET
Nätverket SÖRV är ett av tjugoåtta nätverk som ingått i
det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltagit i detta nätverket är Robertsfors, Sorsele,
Storuman, Vilhelmina, Överkalix och Övertorneå. Tillsammans finns det cirka 31 600 invånare i dessa kommuner. Nätverket SÖRV har under 2010 presenterat två
rapporter där den kommunala maten ur ett brukar- och
medborgarperspektiv presenterats och en slutrapport
som utgjorde en uppföljande jämförelse av förskola,
grundskola, gymnasium och äldreomsorg ur ett brukaroch medborgarperspektiv
En kort sammanfattning av de båda rapporterna tyder
på att det ser ut att finnas ett samband mellan antalet
enheter och produktivitet inom den egna matproduktionen. Ett större antal enheter i kommunen ger en lägre
produktivitet. Det är relativt stora variationer mellan
kommunerna i nätverket. Den lägsta på 31,9 och den
högsta på 50,6 portioner per dag och årsarbetare.
Grundläggande i kommunerna är att inte detaljstyra
utan styrningen utgår från riktlinjer, mål och policyn.
Utifrån en sådan modell så är detta område ett förbättringsområde för flera kommuner i nätverket. Det är
enbart Robertsfors och Övertorneå som årligen konsekvent följer upp sina verksamheter utifrån policy och
riktlinjer. En viktig fråga att ta med sig att fundera på
är hur man kan inkludera aspekter som smak, lukt och
utseende i sina styrdokument.
Andelen ekologisk mat har blivit alltmer viktig för kommunen. Här har Övertorneå tagit en ledande position
i nätverket med hela 15 %, ett direkt resultat av den
satsning som kommunen gjort på KRAV-märkt mat. Ser
vi till andelen av måltiderna som tillagas från grunden
så varierar detta mellan 58 % och 80 %. Ett till synes gott
resultat.
Det är i enbart Robertsfors kommun som vårdtagare årligen får utvärdera maten i någon slags enkät. För övriga
kommuner gäller det antingen vart annat år eller vart
tredje år. I Sorsele, Vilhelmina och Övertorneå ges alla
elever årligen möjligheten att ge synpunkter på maten.
Många kommuner har upplevt svårigheter med att
använda sig av enkätformen för de äldre på särskilda
boendena. Det bör därför undersökas olika alternativa
vägar för att få fram de äldres synpunkter. Ett sätt som
man skulle kunna använda sig i större utsträckning är
fokusgrupper, d. v. s. att samla en grupp äldre eller/och
anhöriga för att få fram viktiga synpunkter. Liknande
idéer skulle säkerligen även fungera inom skolan.
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Livsmedelskostnaderna per barn skiljer sig stort mellan
kommunerna. Det finns inget direkt samband mellan
livsmedelskostnader och elevernas nöjdhet med maten.
Skillnaderna vad gäller livsmedelskostnader för vårdtagare i särskilt boende är inte så stora mellan kommunerna däremot pekar kostnaderna för personal på relativt
stora skillnader. En undersökning bland skolelever visar
att eleverna enbart är relativt nöjda med skolmaten och
skolrestaurangen. Mest nöjd är eleverna i Övertorneå,
tätt följda av Överkalix och Vilhelmina. Om man jämför
indexvärdena med andra grupper i kommunen kan det
konstateras att detta är ett tydligt förbättringsområde.
En annan bild visas hemtjänsten. Nöjdheten med maten
är påtaglig inom hemtjänsten. Den överensstämmer
inte med den bild som ofta sprids via media. Speciellt
glädjande är att personalen får ett mycket gott betyg av
de äldre när det gäller hjälpen i samband med måltiderna. Ett nästan lika gott betyg ges till hur det fungerar
med leveransen av matlådorna. Där det uppenbarligen
finns synpunkter på maten är portionernas storlek,
variationerna av maträtterna.
Matpatrullsundersökningar visar på att maten är bra.
Matpatrullerna bedömer att maten är bättre på skolorna
än vad eleverna ger för omdömen i matenkäten. Eftersom matpatrullerna även tittat på miljön runt omkring
maten har det framkommit värdefulla synpunkter i de
olika undersökningarna som de olika verksamheterna
kan ha nytta av i framtiden. Speciellt har det gällt ljud
såsom buller och miljöaspekter.
Av slutrapporten framgår att inom särskilt boende visar
nätverkets kommuner både förbättringar och försämringar i enskilda indikatorer. I de flesta indikatorerna
visar kommunerna goda resultat. Överlag är det dock ett
par områden som generellt visar sig vara förbättringsområden. Det första är att den äldre ges möjligheten till
att välja mellan två maträtter vid huvudmåltiden. Det
andra området är aktiviteterna. Det är dåligt med erbjudande av aktiviteter på de särskilda boendena. Både
vardagar och helger. Undersökningens definition på
aktiviteter är mycket enkel vilket understryker behovet
av att se detta som ett förbättringsområde.
Totalt sett har det skett relativt få förändringar inom
kommunernas hemtjänst. Personkontinuiteten som är
en viktig fråga har alla kommunerna mycket bra resultat.
Resultaten ligger i topp i landet. Övertorneå och Robertsfors har det starkaste utbudet av tjänster inom nätverket. Här erbjuds man en högre servicenivå. Detta har
tydligen inte gett något utslag på kostnadssidan vilket
man skulle ha kunnat förvänta sig. Båda dessa kommuner ligger även under rikets genomsnittliga kostnader
för hemtjänsten. Detta tyder på en hög effektivitet.

Överlag har kommunerna ett bra resultat avseende barn
som får plats när man så önskar få en plats på förskolan.
Antingen ligger man runt riksgenomsnittet eller ovanför.
Väntan på en plats för det lilla antal barn som inte fått en
plats kan dock vara stor i en del kommuner. I Övertorneå
behöver dock inte något barn vänta alls på att få plats
inom barnomsorgen.
Inom grundskolan har meritvärdet, betygen, ökat för
fyra av nätverkets kommuner och minskat i två kommuner. En liknande bild visar även andel behöriga elever
till gymnasiet. Ett oroväckande lågt resultat visar de
nationella proven i årskurs 5. Speciellt är det ämnena
svenska och engelska som visar klena resultat. Detta bör
ses som ett förbättringsområde och en fortsatt diskussion om eventuella åtgärder. Grundskolan visar även
stora variationer i kostnaderna. Elevernas nöjdhet visar
en ökning i flertalet av nätverkets kommuner. Liksom
vid förra undersökningen är det Övertorneå som har de
bästa resultaten. Både i elevernas enkätundersökning
och i de faktiska skolprestationerna.
Inom gymnasieskolan visar i stort sett alla kommuner
en förbättring när det gäller andelen ungdomar som
fullföljer sin gymnasieutbildning. När det gäller andelen behöriga till universitet/högskola så är det små
skillnader mellan denna och föregående undersökning.
Elevenkäten visar överlag förbättringar i stort sett inom
alla områden.
Arbetet med att förbättra kommunernas webbsidor
visar på ett engagerat och pågående förbättringsarbete
i alla kommuner. Ingen av kommunerna har ännu kommit upp till det medelvärde som finns för landets övriga
kommuner. Vilket talar för att detta fortfarande får betraktas som ett viktigt och fortsatt förbättringsområde.
Jämförelseprojektet avslutades i och med utgången av
2010, och kommunen har nu gått med i Kommunens
Kvalitet i Korthet. Inom detta projekt genomförs årligen
undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv
- tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,
effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.
Syftet är att kommuninvånarna skall få information om
kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller där vi kan föra en dialog kring resultaten med medborgarna och använda måtten som en del i styrningen
och verksamhetsutvecklingen.
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JÄMSTÄLLDHETSPROJEKTET ÖTÅ-JÄMT
Efter en motion från vänsterpartiet (V) angående
jämställdhetsarbetet i Övertorneå kommun beslutade
kommunfullmäktige 2009-05-04 § 41 att ansöka om
utvecklingsstöd i jämställdhetsarbete.
Övertorneå kommun sökte och beviljades medel från
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Program för
Hållbar Jämställdhet, som finansieras av regeringen.
Regeringens målsättning med medlen var att de skulle
bidra till att kommuner och landsting arbetar med
jämställdhet, för att kvalitetssäkra verksamheterna.
Det handlar om att medborgarena ska kunna känna
sig trygga med att verksamheterna ger en rättvis och
jämställd medborgarservice och myndighetsutövning.
I Övertorneå har satsningen bland annat resulterat i en
basutbildning om jämställdhet, där ungefär 230 medarbetare och 20 chefer har utbildats. Ulrica Åström från
Röda Korset var utbildare och har fått mycket beröm av
deltagarna. Det gjordes också en inspelad version av
föreläsningen, som finns att låna på kanslienheten hos
informationschefen.
En nulägesanalys av ÖTÅ-jämt visade att ett intresse för
jämställdhetsfrågor verkar ha väckts hos många medarbetare. Nu gäller det dock att gå från ord till handling
och börja arbeta med det operativa jämställdhetsarbetet i verksamheterna. Bland annat så behöver kommunen arbeta med att ta fram fakta om situationen för
kvinnor och män, pojkar och flickor, då det idag är oklart
hur det egentligen ser ut.
En ambition i starten av projektet var dessutom att
det skulle bli känt för kommunens medborgare att
Övertorneå arbetar med jämställdhetsfrågor. Enligt en
telefonundersökning som gjorts av en extern resurs i
slutet av 2010, har budskapet nått ungefär 45 procent av
medborgarna, med en jämn fördelning mellan kvinnor
och män.
Projektet slutredovisades i december 2010 och pengarna utbetalades i januari 2011. Efter slutredovisningen
har kommunens ledningsgrupp och personalutskott
getts ett förslag på det kommande jämställdhetsarbetet.
På uppdrag av personalutskottet har det också lämnats
in en ny ansökan till SKL, där kommunen söker totalt 1,5
miljoner kronor för perioden april 2011 - oktober 2013.
SKL beslutar om dessa medel tidigast 30 mars 2011.
Budget för programperioden 2011 i tkr
Utbildningar			
Projektledning m.m. 		
Utvärdering 			
Annonsering och filminspelning

140
170
40
6
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PERSONALREDOVISNING
Årsarbetare
Antalet årsarbetare i Övertorneå kommun uppgick
vid årsskiftet till 455 (458). Antalet har räknats fram på
följande sätt: Totalt antal arbetade timmar/1980 timmar
(årsarbetstid). Till denna siffra tillkommer timanställda
som under 2009 uppgick till 49 (49). Antal årsarbetare
var totalt 504 (507). Siffran inom parentes anger antal
anställda 2009

Medellön
Medellönen har under år 2010 ökat med 3,9 procent
eller 916 kr och uppgick vid årsskiftet till 24 278 kr. År
2009 var medellönen 23 362 kronor.
I tabellen nedan kan man se att den procentuella
skillnaden mellan kvinnors och mäns löner fortsätter att
minska, från 93,23 procent 2009 till 94,70 procent 2010

250

Kvinnors lön i procent av männens

200
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15000
KS + MBN

BUN+KFN

SN

Kvinnor

10000

Totalt under 2010 minskade årsarbetarna med 3 anställda. I statistiken ingår
arbetsmarknadspolitiska program.

5000
0

Personal per förvaltning 2010

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

89,92

90,33

90,69

92,34

92,33

94,70

Tidsanvändning i procent 2010
Diagrammet nedan visar procentuell fördelning av
arbetstiden. Kolumnen övrig frånvaro är sådan frånvaro
som ledighet för studier, fackliga uppdrag mm. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.

Timanställda omräknat till årsarbetare visar följande fördelning per förvaltning: Soc: 33, BUN inklusive KFN 6, KS 10.

Totalt

Tillsvidareanställda
I det nya personalsystemet beräknas årsarbetarna vid
ett mättillfälle, vi har valt 1 november för att det ska
överensstämma med SCB statistiken. Antalet tillsvidareanställningar 2010-11-01 uppgick till totalt 432 av dessa
var 284 på heltid, 121 på deltid samt 27 vilande anställningar. 2009-11-01 var motsvarande siffror 438 totalt,
heltid 288, deltid 126 och vilande 25.

Män

Könsfördelning
Könsfördelningen bland personalen fortsätter att vara
ojämn. Kvinnorna utgjorde vid årsskiftet 77 procent av
all personal i kommunen. Vissa yrkesgrupper, undersköterskor och barnskötare, domineras stort av kvinnor.
Hel- och deltid fördelat på kön
2010 är antalet kvinnor som jobbar deltid 28,96 % jämfört med 2009, 32,5 %. De deltidsarbetande männen har
ökat något från 23,4 % till 24,74 % jämfört med 2009.

Kvinnor

Medelåldern
Medelåldern bland kommunens samtliga anställda
fortsätter att öka från 50,2 år till 50,6 år (2008 49,6 år).
Männens medelålder är 50,5 och kvinnornas 50,6 år.
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Sjukfrånvaro
Samtliga arbetsgivare är skyldiga att redovisa uppgifter
om sjukfrånvaron i årsredovisningen. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Det huvudsakliga syftet
med redovisningen av sjukfrånvaron i årsredovisningen
är att skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränserna.
Uppgift ska också lämnas om:
Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, sjukfrånvaro för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaro för
anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år
eller äldre.
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro > 60 dgr
av totala frånvaron

2008

2009

2010

Totalt

6,1%

4,7%

5,1%

54,6% 52,6% 50,4%

Män

4,8%

3,%1

3,4%

57,0% 56,4% 50,0%

Kvinnor

6,5%

5,3%

5,7%

53,9 51,8% 49,6%

– 29 år

4,1% 0,05%

2,1%

30 – 49 år

4,3%

2,2%

3,1%

2008

0

2009

2010

0

0

42,3% 42,8% 13,9%

50 år7,3% 5,9% 6,8% 60,9% 56,0% 56,7%
Sjukfrånvaron är fortfarande låg men vi uppnår inte vårt mål som ligger på högst 5% sjukfrånvaro.
Vi ser en tendens till att korttidsfrånvaron ökar och i längden kan detta betyda att vi får fler
långtidssjukskrivningar, vilket förvaltningarna bör beakta.

Procentuell fördelning av sjukfrånvaron, fördelat
efter ålder och kön 2010
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-29

30-49

Män

50-

Kvinnor

Andelen friska
Andelen anställda med noll sjukdagar har sjunkit från
52,4% 2009 till 46,78% 2010. Kvinnor 43,1 och män 59,2%.
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Kostnader
Personalkostnader (exkl PO-pålägg)
2007
Personalkostnader,
totalt

Sjuklönekostnader per förvaltning (exkl PO)

2008

155 173,7 155 816,3

2009
150 941,1

2010
157 158,6

-övertidskostn/
fyllnadstid

-1 772,2

- 2 216,9

- 1,723,7

- 1 444,5

-Sjuklönekostn.

-1 876,7

-1 751,9

-1 462,9

-1 509,8

- arvoden, förlorad
arbetsförtjänst

-1 590,9

-2 651,1

-2 560,5

-2 820,2

Personalkostnader har ökat med ca 6 miljoner.

80000
70000
60000
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40000

BUN

30000

SN

20000

KFN

10000
0

2008

2009

2009

2010

588,3

331,8

392,4

BUN

525,4

457,8

428,1

466,8

SOC

755,4

688,3

688,6

644,8

KFN

26,4

17,6

14,3

5,9

Totalt
1 876,7
1 752,0
1 462,9
Sjuklönekostnaderna för 2010 har ökat med 47 tkr jämfört med 2009.

1 509,9

Yrke/år

2010

Kommunstyrelsen personalkostnader har ökat med 8 miljoner detta bl annat pga att man
övertagit flyktingverksamheten från socialnämnden. Socialnämndens personalkostnader
har minskat med 4,3 miljoner.

Kostnader för övertid/mertid per förvaltning (exkl PO)
2007

2008

2009

2010

KS + MBN

165,0

360,8

257,4

326,9

BUN

171,0

130,1

181,1

172,3

SOC

1 433,0

1 718,2

1 268,4

896,3

KFN

3,2

7,8

17,1

49,1

1 772,2

2 216,9

1 723,7

1 444,6

Totalt

2008

569,5

Rekryteringsbehov
Det nya pensionsavtalet är mer flexibelt jämfört med
det gamla och de anställda kan kvarstå i tjänst till 67 års
ålder. Antalet pensionsavgångar inom 10 år, om vi räknar med att de flesta avgår med pension när de fyller 65
år, uppgår till 131 stycken totalt inom den kommunala
verksamheten.

Personalkostnader, totalt 2010

50000

2007
KS + MBN

Över- och mertidsersättningen har minskat under 2010

Sjuklönekostnader
De totala sjuklönekostnaderna har ökat från 1 462,9 tkr
till 1 509,8 tkr år 2010, exkl PO-pålägg. Från 2005 till och
med oktober 2006 betalade arbetsgivaren en så kallad
sjukförsäkrings-avgift på samtliga långtidssjukskrivna.
Avgiften var 15 % från och med dag 15 så länge sjukperioden pågick.

2011

2012
2013

Grundskollärare

2

2

Undersköterska

1

10

Gymnasielärare

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

4

2

3

5

3

Barnomsorgsp.
Ekonomibitr.

4

Lokalvårdare

2

Administration

2
5

8

7

16

1

1

2

3

1

1

2
5

Övrigt

1

3

Totalt

4

24

18

2
2

3

6

3

6

5

6

2

23

23

39

Personalomsättning 2010
Under året har totalt 31 tillsvidareanställda slutat sina
anställningar eller bytt anställningar.
Av dessa har:
• 10 blivit uppsagda pga arbetsbrist
• 8 slutat på egen begäran
• 3 avgått med pension
• 2 bytt tjänster inom förvaltningen/kommun
• 7 annan avgång
(avgångsvederlag, överenskommelse)
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HÄLSOBOKSLUT
Enligt riksdagsbeslut ska arbetsgivare lämna uppgift
om de anställdas sjukfrånvaro från den första juli 2003.
Redovisningen ska omfatta alla anställda som har en
ordinarie arbetstid, även kallad tillgänglig arbetstid. I
vår redovisning har vi förutom de obligatoriska uppgifterna även valt att redovisa antal sjukfall, rehabiliteringsfall och återgångar. Statistiken är redovisad för samtliga
anställda samt fördelad per förvaltning. Kultur- och
fritidsnämnden redovisas tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden p g a få anställda inom KFN.
Arbetade timmar 2008-2010
Som arbetade timmar räknas den tillgängliga arbetstiden, det vill säga den tid som arbetstagaren har jobbat,
även kallad ordinarie arbetstid. Till detta hör inte mertid,
övertid, timvikarier, springvikarier, feriearbete och tjänstledighet utan lön.
Samtliga anställda

Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och
fritidsnämnden
2008
2009

722 277

2010

665 910

240 684

2010

660 686

240 316

200 000

400 000

56 639

224 192
0

50 000

100 000

150 000

600 000

Kvinnor

800 000

200 000

Kvinnor

250 000

300 000

350 000

Män

Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har i stort sett
oförändrat antal årsarbetare jämfört med 2009.
Socialnämnden
2008

351 158

2009

320 095

2010

299 184

85 925
73 341
64 182

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

268 452

2009

0

54 643

227 560

0
2008

67 951

252 190

Kvinnor

Män

Socialnämndens verksamheter har minskat med motsvarande 15 årsarbetare
jämfört med 2009 bl a beroende på att flyktingverksamheten har flyttats till KS.
1 000 000

1 200 000

Män

Totalt sett har antalet arbetade timmar minskat med cirka 5 000 jämfört med
2009, motsvarande ungefär 3 årsarbetare. (I statistiken ingår arbetsmarknadspolitiska programmen).
Kommunstyrelsen, inkl miljö- och byggnadsnämnden

Sjukfrånvaro timmar, 2008-2010
Som sjukfrånvaro räknas endast sjukfrånvarotid från den
ordinarie arbetstiden.
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200 000

2706

2751

3002
16019

8492
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9001

2008

2009
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879
9031

22645
18487

17911

2009

2010

10422

0

119 495
100 000

5762

250 000

300 000

Män

2008

2009

Kvinnor

2010

2008

Män

Sjukfrånvaron har totalt sett ökat från 4,74 % 2009 till 5,06 % 2010.

Arbetade timmar har ökat jämfört med 2009. Anledningen är att flyktingverksamheten och ensamkommande barn fr o m 2010 helt finns under KS.
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Sjukfall
Här redovisas det sammanlagda antalet sjukfall som
påbörjades under perioden och som inte överstiger
29 dagar.
Samtliga anställda

BUN + KFN

2008

2009

2010

Totalt

628

540

582

Kvinnor

499

405

464

Män

129

135

118

2009

2010

Totalt

181

151

150

Kvinnor

128

81

66

53

70

84

2008

2009

2010

Totalt

178

162

160

Kvinnor

151

141

137

Män

27

21

23

SOC

BUN + KFN

2008

2009

2010

Totalt

299

228

275

Kvinnor

267

198

242

32

30

33

Män

Rehabiliteringsfall – inflöde
Antal sjukfall som påbörjat dag 29 av en sjukskrivningsperiod.
Rehabiliteringsfall – återgångar
Här anges återgång i arbetet inom den egna organisationen. Endast heltidsåtergångar anges, återgångar på
halvtid eller deltid räknas inte.
Samtliga

Rehabfall inflöde

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Totalt

6

5

12

10

5

6

6

5

9

6

5

5

Män

0

0

3

4

0

1

SOC

Rehabfall inflöde
2008

2008

Män

Rehabfall återgångar

Kvinnor

De korta sjukfallen har minskat under 2009 inom samtliga nämnder.
KS + MBN

Rehabfall inflöde

2009

Rehabfall återgångar

2010

2008

2009

2010

Totalt

18

18

13

13

19

11

Kvinnor

15

16

13

12

16

11

3

2

0

1

3

0

Män

Vid årsskiftet 2009/10 fanns totalt 17 pågående rehabiliteringsärenden i kommunen.

Av dessa har 3 återgått i arbete heltid, 1 återgått i arbete
på deltid, 0 avgått med pension, 5 kvarstår som rehabiliteringsärenden på deltid, 5 kvarstår som rehabiliteringsärenden på heltid och 3 övrigt.
Av de nytillkomna rehabiliteringsärendena under 2009
kvarstår 7 vid årsskiftet. Av dessa är fem sjukskrivna på
heltid och två på deltid. Totalt har kommunen 18 pågående rehabiliteringsärenden vid årsskiftet 2010/11.
Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, räknat i procent av den
totala sjukfrånvarotiden.
2008

2009

2010

Totalt

Samtliga anställda

54,6

52,6

49,7

Kvinnor

54,0

51,8

49,6

Män
57,0
56,5
50,0
Den långa sjukfrånvaron har minskat totalt sett. Men en ökning har skett bland kommunstyrelsens
personal. Nedan följer en redovisning fördelat per nämnd.

Rehabfall återgångar

KS + MBN

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Totalt

35,9

52,5

44,2

Totalt

39

29

29

34

30

19

Kvinnor

33,2

56,2

54,3

Kvinnor

33

25

24

30

25

17

Män

39,9

41,6

13,9

6

4

5

4

5

2

Män

BUN + KFN

Antalet rehabiliteringsärenden har minskat under året.
KS + MBN

2008

2009

2010

Totalt

70,3

55,6

51,2

Rehabfall inflöde

Rehabfall återgångar

Kvinnor

65,5

55,6

47,4

2008

2010

2008

Män

87,0

55,1

65,3

2009

2009

2010

Totalt

15

6

4

12

6

2

Kvinnor

12

4

2

9

4

1

SOC

2008

2009

2010

1

Totalt

53,1

51,4

52,2

Kvinnor

54,2

48,1

48,8

Män

43,6

67,2

76,8

Män

3

2

2

3

2
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Sedan 1992 kräver kommunallagen att kommuner och
landsting ska ha god ekonomisk hushållning. Det betyder att det ekonomiska resultatet för kommuner och
landsting bör vara positivt över en längre tid. År 2000
kompletterades dessa tidigare regler i kommunallagen
om god ekonomisk hushållning med krav på en balanserad budget samt att intäkterna skall överstiga kostnaderna, ett positivt årsresultat.
En exakt definition av vad god ekonomisk hushållning
är finns inte. Det anses dock inte vara god ekonomisk
hushållning att finansiera löpande driftkostnader med
sparade medel eller lån. Många kommuner och landsting har som mål att resultatet skall vara 2 procent av
summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Men
det varierar mellan olika kommuner och landsting, vilket
också är tanken.
Enligt kommunallagen skall kommuner och landsting
ange finansiella mål för ekonomin och riktlinjer för
verksamheten. Finansiella mål tar sikte på kommunens
finansiella ställning och utveckling. Målen anger de finansiella förutsättningar eller ramar för den verksamhet
kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för
det finansiella perspektivet är att varje generation själv
måste bära kostnaderna för den service som de konsumerar. Mål för verksamheten tar sikte på kommunens
förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen bör vara tydliga och
mätbara.
Årsredovisningen för 2010 visar ett plus på 20,1 miljoner
kronor. Det innebär att kommunen sedan balanskravets
införande år 2000, uppfyller kommunallagens krav på
ekonomisk balans. Enligt uppgifter från SCB är det fem
kommuner i Sverige som uppvisar ett resultat på mer
än 4 000 kronor plus per invånare 2010. En av dessa var
Övertorneå kommun, med ett resultat på 4 164 kronor.
En starkt bidragande orsak till kommunens goda resultat
är finansnettot som under åren är budgeterade till noll
kronor men har gett ett överskott på totalt 10,5 miljoner
kronor sedan år 2000. Inklusive finanskrisåren 2001,
2002 samt 2008 som har gett ett underskott på totalt
22,0 miljoner kronor.

Av ovanstående fastställda finansiella och verksamhetsmål, kan man säga att kommunen för 2010 lever upp till
en god ekonomisk hushållning.
Enligt tabellen nedan kan utvecklingen för vissa nyckeltal från år 2000 till 2010 avläsas, och där det framgår
hur kommunens finansiella ställning har stärkt under
perioden.

2009

Eget kapital

277,6

337,1

+ 59,5

57,5

117,0

+ 59,5

Rörelsekapital
Likvida medel
Omsättningstillgångar

2010

Förändring

Mkr

95,9

162,7

+ 66,8

264,0

305,4

+ 41,4

Verksamhetens nettokostnader

232,3

272,4

+ 40,1

Skatteintäkter, generella statsbidrag

231,6

287,0

+ 55,4

40,5

68,8

+ 28,3

Långfristig låneskuld

Av långfristig låneskuld är 32,0 mkr vidare lån till Övertorneå Värmeverk AB

En kommun/landsting kan anses ha en stark finansiell
ställning – enligt SKL – om en finansiell analys visar att
det finns ett eget kapital med realiserbara tillgångar av
en omfattning som överstiger rimliga krav på finansiell
handlingsberedskap.
Ett mått för att inte minskning av eget kapital ska anses
bryta mot kravet på god ekonomisk hushållning är att
det ska finnas kapital som täcker hela pensionsåtagandet, dvs. även den pensionsskuld som redovisas som
en ansvarsförbindelse. Därutöver ska det finnas en
buffert med realiserbara tillgångar som kan användas
för delfinansiering av framtida investeringar. Övertorneå kommuns eget kapital uppgick vid årsskiftet till
337,1 mkr och där rörelsekapitalet utgjorde 117,0 mkr.
Likvida medel uppgick 162,7 mkr. Kommunens totala
pensionsåtagande inklusive löneskatt per 2010-12-31
(inkluderande pensionsskulden som redovisas som en
ansvarsförbindelse) uppgår till 169,0 mkr.
Av ovanstående framgår att kommunens finansiella
ställning per 2010-12-31 kan anses vara mycket god.

Av kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål, övergripande mål samt verksamhetsmål klarar kommunen
samtliga sex finansiella mål, se under rubriken ekonomisk målsättning sidan 22 i denna årsredovisning. Av
de övergripande målen uppfylls fyra av fem samt av de
tre verksamhetsmålen två enligt redovisningen under
rubriken vision, övergripande mål, verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning sidan 20 till 21
i denna årsredovisning.
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FRAMTIDEN
Nedan följer en uppräkning på händelser/orsaker som
påverkar kommunens ekonomiska ställning framöver.
Eventuellt skadestånd vid avbrutna upphandlingar. Under hela 2010 har Övertorneå kommuns upphandlingsverksamhet varit mycket intensiv. Kommunen har infört
utmaningsrätt och ett dussin utmaningar har antagits av
nämnder och styrelser. Verksamheter har utannonserats
till anbudsgivning enligt LOU.
Under hösten 2010 har ett antal utannonserade upphandlingar avbrutits av kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott. Följande upphandlingar har avbrutits:
• Fastighetsskötselentreprenad, service och underhåll
av byggnader
• Städtjänster
• Lastbilstjänster
• Bemanning Orjasjärvi/Återvinningscentral
Totalt berörs sju anbudsgivare av de avbrutna upphandlingarna. LOU har förändrats från och med 2010-07-15
och ger numera möjlighet för anbudsgivare att ställa
krav på ersättning för nedlagda anbudskostnader.
Framtiden i Övertorneå kommun påverkas i hög grad
av befolkningsutvecklingen i och med att invånarantalet utgör underlag för kommunens skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Vid årets början var invånarantalet
4 920 personer vilket var en minskning under 2009 med
52 personer. Tyvärr har invånarantalet fortsatt att minska
under 2010 och uppgår vid årsskiftet till 4 812 invånare,
en minskning med 108 personer.
Minskningen av invånare har gjort att försörjningsbördan har ökat för Övertorneå kommun. Försörjningsbördan är ett viktigt regionalt mått då den ger en bild
av vilka påfrestningar som den kommunala ekonomin
kommer att utsättas för samt vilka förändringar som
kommer att ske avseende arbetskraftsförsörjningen.
Ett annat stort bekymmer är den höga arbetslösheten,
ett av kommunens största bekymmer. Årsmedeltalet för
öppet arbetslösa uppgick i Övertorneå till 162 personer
år 2010 eller 5,7 procent. Vid årsskiftet var 39,6 procent
av kommunens befolkning förvärvsarbetande. I personer innebär det att av 15-74 åringar var 1903 personer
sysselsatta och 1 855 personer av 15-64 åringar.

Bruttoregionprodukten (BRP) som motsvarar värdet av
alla varor och tjänster som produceras i en region, var
per invånare 348 tkr i genomsnitt för riket 2008. Motsvarande siffra för länet var 364 tkr och för Övertorneå
189 tkr. Detta medför att Övertorneås BRP/invånare
(2008) ligger på 54 procent av rikets, Norrbottens läns
lägsta värde.
Sysselsättningen i kommunen har minskat mycket
kraftigt jämfört med både länet och riket från mitten av
1980 talet. Mellan 1985 till 2003 föll sysselsättningen i
Övertorneå med 32,3 procent i länet med 18,0 procent
och i riket med 4,4 procent. Ofördelaktig struktur i näringslivet/sysselsättningen. Stor andel sysselsatta i areella sektorn jämfört med riket. De offentliga tjänsterna
är större än riket. Stor andel av kvinnorna är sysselsatta
inom vård och omsorg. Privata tjänster mindre än riket.
Befolkningen i kommunen är äldre än läns- och riksgenomsnitt. Övertorneå kommun står inför en historisk
stor förändring av arbetskraften. Under åren 2011-2015
kommer hälften av vår arbetskraft att pensioneras. Grovt
sett är fördelningen 50/50 mellan privat och offentlig
sektor. I arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingen på arbetsmarknaden” omnämns Övertorneå
som en av 13 kommuner som kommer att få det extra
besvärligt vid de stora pensionsavgångarna.
I det regionala tillväxtprogrammet finns fem utpekade
tillväxtområden för Övertorneå kommun där förutsättningarna för en god tillväxtpotential är särskilt goda.
Dessa är kunskapsintensiva tjänstenäringar, upplevelsenäringar, test- och övningsverksamhet, energi och
miljöteknik samt basindustri/förädling.
Gruvan i Pajala har idag cirka 80 anställda och planerar
att ha ca 300 anställda i slutet av 2012. Detta kan på sikt
innebära att företag och arbetstagare från Övertorneå
kommun kan få arbete och uppdrag inom denna näring.
Haparanda/Torneås handelsexpansion kommer att
fungera som sysselsättningsskapare, vilket även kommer att gynna vår kommun.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Riitta Björk,
Kommunfullmäktiges ordförande
Årets resultat i tkr
Resultat Tkr

Redovisning

Avvikelse

2009

2010

2010

Kostnader

500

409

-109

Netto

500

409

-109

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas med kommunens ”riksdag”.
Fullmäktige beslutar i sådana frågor som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Hit räknas t ex frågor om mål och riktlinjer för verksamheten samt hur denna ska organiseras och finansieras.
Fullmäktige utser ledamöter i kommunens styrelser,
nämnder, och beredningar, fastställer kommunens budget och bokslut samt tar ställning i frågor om ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats och
andra kommunala avgifter.
Kommunfullmäktige i Övertorneå har fram till
2010-11-07 bestått av 35 ledamöter och 22 ersättare,
fördelade enligt följande:
Socialdemokraterna (s) 14 ledamöter
Centerpartiet (c) 8 ledamöter
Norrbottens sjukvårdsparti (ns) 5 ledamöter
Vänsterpartiet (v) 3 ledamöter
Övertorneå-alternativet (öa) 2 ledamöter,
Moderaterna (m) 2 ledamöter
Kristdemokraterna (kd) 1 ledamot.
Fr.o.m. 2010-11-08 består fullmäktige av 31 ledamöter och 20 ersättare, fördelade enligt följande:
Socialdemokraterna (s) 16 ledamöter
Centerpartiet (c) 6 ledamöter
Norrbottens sjukvårdsparti (ns) 2 ledamöter
Vänsterpartiet (v) 4 ledamöter
Övertorneå fria alternativ (öfa) 1 ledamot
Moderaterna (m) 1 ledamot
Kristdemokraterna (kd) 1 ledamot
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REVISION
Verksamhetsområde
De förtroendevalda revisorerna Roland Hedlund (S),
Tage Töyrä (S), Siv Johansson (C), Kent Alanentalo (M)
och Eva Juntti-Berggren (S) är utsedda av fullmäktige.
Deras uppgift är att granska, utvärdera och kontrollera
den kommunala verksamheten. De skall också årligen
pröva om nämnder och styrelser fullgör det uppdrag
man fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav
i kommunallagen, av sakkunniga i sitt revisionsarbete.
I Övertorneå anlitas Komrev inom Öhrlings Price Waterhouse Coopers.
Revisionsprocessen inleds med en övergripande
väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund för
den årliga planeringen av granskningens inriktning och
omfattning. Analysen präglas av helhetssyn och aktualitet och sker med perspektiv på både kommunen som
helhet och varje nämnd och styrelse.
Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att
granska den verksamhet som styrelsen och övriga
nämnder bedriver med utgångspunkt från: Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, - om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig
Verksamhetens utfall
Redovisning
Resultat Tkr

Avvikelse

2009

2010

2010

Kostnader

680

709

+11

Netto

680

709

+11

Revisorerna ansvarar själv för förvaltningen av sitt uppdrag och sina resurser. För 2010 har revisorerna haft en
budget på totalt 720 tkr och utfallet visar på ett plusresultat på 11 tkr.
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ÖVERFÖRMYNDARE
Överförmyndaren (ÖF) har ansvaret, i form av tillsyn,
över de gode män och förvaltare som sköter sina uppdrag enligt Föräldrabalken, för såväl ensamkommande
barn och övriga som behöver hjälp med att bevaka rätt,
förvalta egendom och sörja för sin person. Dessutom har
ÖF tillsynsplikt över de ställföreträdare, vars huvudmän
är minderåriga barn och som står under kontroll eller
särskild kontroll. Tillstånd/bevis utformas även för övriga
minderåriga barn som inte står under ÖF:s kontroll.

Cirka 30 byten har genomförts under året och merparten av dessa gäller ensamkommande barn.

För närvarande utövar ÖF tillsyn över ställföreträdare
för totalt 108 huvudmän, och antalet ensamkommande
barn står för 24 procent av dessa.

Stor vikt har lagts vid att utbilda ÖF samt ersättaren för
att kunna sköta jobbet på ett tillfredställande och rättssäkert sätt. Både interna, externa och nationella utbildningar har genomförts. Ytterligare behov av utbildning
för ställföreträdare finns.

Antalet platser för ensamkommande barn ligger för
närvarande på 26 platser. När ett barn blir myndigt
så fylls den platsen av ett nytt barn. Detta medför att
det blir en förhållandevis hög omsättning på ärenden
gällande ensamkommande barn, vilket har skapat en
betydligt större arbetsbelastning inom ÖF’s verksamhet.
Nya riktlinjer och rutiner har också arbetats fram och
en helhetsbild/synkronisering av hanteringen av dessa
frågor pågår fortfarande mellan de berörda förvaltningarna inom kommunen.
ÖF ansvarar för förvaltningen av samtliga uppgifter som
anses ingå i denna enligt gällande lagar, samt tillsyn
över samtliga ställföreträdare för huvudmännens bästa.
Det inkluderar bl.a. följande: Granskning av drygt 100
årsräkningar varje år. Under 2010 kan konstatera att
cirka 14 procent av årsräkningarna inte kommer in i tid,
och att det har gjort cirka 10 påminnelser. Inga vitesförelägganden har utfärdats. Tre redovisningar har fått
anmärkningar av varierande grad. Granskningen av
årsredovisningar tar cirka 2-3 timmar/redovisning.
Den sammanlagda förmögenheten hos huvudmännen
beräknas till cirka 15 miljoner kronor och är såtillvida
under ÖF’s tillsyn. Därutöver tillkommer huvudmännens
fastigheter till ett ansenligt belopp.
Verksamheten har tagit emot 5-10 ansökningar/anmälningar per månad från Migrationsverket, Socialen,
anhöriga och den enskilde själv. Av dessa leder de flesta
till att ärendet avskrivas enligt gällande bestämmelser.
I annat fall görs en ansökan till Tingsrätten. Under året
har uppskattningsvis 100-200 skrivelser av olika slag
(formella och informella) utfärdats.

Ett överklagande ligger hos tingsrätten. Inget beslut har
ännu fattats.
Utbildning för nya/blivande ställföreträdare sker vid
förordnande, muntligen eller per telefon och skrift till
blivande.

Med tanke på omsättningen av personal inom överförmyndarverksamheten har detta också krävt mer resurser
i form av utbildning. För att bibehålla rättssäkerheten
krävs dock framledes att ersättaren är aktiv i överförmyndarverksamheten minst 1-2 gånger per månad.
Utmaningar inför 2011 och framtiden
Befolkningssammansättningen i vår kommun betyder
också att överförmyndarverksamheten sannolikt kommer att växa i takt med att de svaga och sjuka som behöver hjälp och bistånd i samhället ökar. Detta är redan
en bidragande orsak till oförutsedda kostnader som vi
ej rår på och ej heller kan påverka framöver. Kostnaden
för arvoden för ställföreträdare betalas först och främst
enligt lag av huvudmannen själv, och i andra hand av
kommunen, enligt gällande regelverk.
Samtidigt som behovet av gode män växer, på grund av
en åldrande befolkning och det faktum att nuvarande
ställföreträdare har uppnått en hög ålder. Ett ökat antal
ensamkommande barn innebär också att nya gode män
behövs.
I takt med detta så finns också ett stort behov av utbildning av ställföreträdare, men än mer utbildning för
Överförmyndaren och ersättaren. Detta har även skett
under året och kommer att fortgå även framledes i mån
av behov.
Verksamhetens utfall

Arvoden utbetalas månatligen för gode män för ensamkommande barn, enligt ÖF’s bestämmelser (före PUT)
och enligt kommunens gällande policy/beslut (efter
PUT). Det senare inkluderar även ställföreträdare i andra
kommuner inom Sverige. Dessutom betalas arvode till
ställföreträdare enligt gällande bestämmelser efter granskad årsredovisning.

Redovisning

Avvikelse

Resultat Tkr

2009

2010

2010

Kostnader

1 880

971

-121

691

321

-79

1 189

650

-200

Intäkter
Netto
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens övergripande mål är att
• Övertorneå kommun ska vara föregångare inom
ekologi, miljö och energi
• Skapa förutsättningar för ökad tillväxt
• Aktivt verka för ökad samverkan med övriga
kommuner i närområdet
Uppdraget
Kommunledningskontoret (kansli-, ekonomi-, personalresp. tekniska enheten) skall bereda kommunstyrelsens
ärenden och ta fram beslutsunderlag, liksom ansvara
för nämndssekretariat, diarium och arkiv för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbets- och
personalutskott samt valnämnden. Kontoret skall ge
service till allmänheten, förtroendevalda och kommunens förvaltningar samt verkställa beslut som fattats av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Linda Ylivainio,
Kommunstyrelsens ordförande
Verksamhetsområden
Kommunstyrelsen svarar för ledning och samordning av
kommunens angelägenheter. Styrelsen skall med uppmärksamhet följa de frågor som påverkar kommunens
utveckling och ekonomi. Vidare har styrelsen i uppgift
att utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet,
bereda ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige samt ombesörja verkställighet av kommunfullmäktiges beslut där verkställighet ej uppdragits åt
annan nämnd.

Verksamhetens utfall
Kommunstyrelsens samlade verksamhet visar ett negativt resultat på 0,8 mkr jämfört med budget.

Kommunstyrelsen ansvarar för bl.a. följande sakoch verksamhetsområden
• Protokoll och sekretariat åt kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och valnämnd
• Kostnadsansvar för konsumentvägledning
• Övergripande informationsverksamhet
• Vatten-, avlopps- och avfallsfrågor
• Växel, arkiv och övriga interna servicefunktioner
• Vägar och gator, vägbelysningar
• Näringslivs- och utvecklingsfrågor
• Översiktsplanering
• Turistfrågor
• Park- och grönområden
• Centrala IT-verksamheten
• Personalpolitiska åtgärder
• Centrala ekonomifunktionen
• Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
• Bostadspolitiska åtgärder
• Centraliserad fastighetsförvaltning
• Kollektivtrafik
• Kostnadsansvar för räddningstjänst
• Miljö och ekologi
• Landsbygds- och glesbygdsservice
• Kostförsörjning
Kommunstyrelsen
Ledamöter 2010
Linda Ylivainio (C) Ordf

Driftredovisning, tkr
Redovisning
2009
Verksamhet
Kanslienheten

Kostnad

Avvikelse
2010

Intäkt Kostnad

32 648

3 003

48 295

budget
Intäkt

21 325

2010
- 315

Ekonomienheten

2 572

300

2 490

1

+ 99

Personalenheten

16 538

8 256

13 558

3 342

- 554

Tekniska enheten

106 962

82 283

98 492

74 250

- 5 230

Totalt brutto

158 720

93 842 162 835

98 918

Totalt netto

63 917

59 181

- 763

Kansli- och näringslivsenhet - 1 922 tkr
Den största budgetavvikelsen härrör sig till EU-projekt i
och med beslut i kommunstyrelsen om medfinansiering
av Leader Tornedalen samt Entreprenörscentrum. De
totala beloppen för dessa två medfinansieringar uppgår
till 2,04 mkr till och med 2013-12-31.
Andra större budgetavvikelser är kommunstyrelsen
– 162,7 tkr, kommunkansliet -250,6 samt kollektivtrafiken -375,9 tkr.

Ersättare 2010
YlvaYlinenpää Sannemalm/
Auli Andersson (C)
Sven Kostenius (ÖA) V ordf Torvald Pääjärvi (ÖA)
Arne Honkamaa (S)
Sture Larsson (S)
Inga Savilahti Häggbo (S) Decirée Waaranperä Krutrök (S)
Roland Kemppainen (S)
Harry Kempainen (S)
Tomas Kerttu (S)
Britt-Marie Honkamaa (S)
Christina Snell Lumio (V) Rolf Mäkitalo (V)
Ulf Hannu (C)
Robert Grape (C)
Tomas Mörtberg (C)
Helena Haapaniemi (KD)
Johan Heikkilä (M)
Henrik Luttu (M)
Kurt Juntti (NS)
Erkki Bergman (NS)

Kommunstyrelsens avvikelse har sin förklaring i och
med beviljad pensionsavgång till f.d. kommunalråd.
Kommunkansliets underskott beror på avveckling av
kontorsvaktmästartjänsten, beviljad avgångsvederlag.
Kollektivtrafikens budgetavvikelse har sin förklaring i att
kostnader för år 2009 har belastat årets redovisning.
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Övergripande mål
Det övergripande målet inom administrationen utgörs av administrativ snabbhet och god serviceanda som skall
ge nöjda kunder. Antalet årsarbetare i administrativa funktioner skall även i fortsättningen vara bland de lägsta per
invånare i jämförelse med kommunerna i länet.
Verksamhetsmålen 2010
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Årsredovisningen skall utarbetas i så god tid
att kommunstyrelsen kan fastställa den senast Målet uppfyllt
under april månad
Målet ej uppfyllt
Se kommentarer om servicemätning
nedan

Förfrågningar skall besvaras inom sju
arbetsdagar.
Översyn av diarie- och förtroendemannasystem och dess utnyttjande, samt möjlighet att
införa digitalt program för hantering av avtal
och upphandling

Målet delvis uppfyllt

Servicemätning via telefon och e-post
En god kommunal service bygger på att kommunmedborgare och andra som försöker komma i kontakt med
oss som arbetar inom den kommunala sektorn också
får svar på e-mail eller når oss på telefon. Vi har därför
genomfört en mätning på den nuvarande servicenivån
i teleservice och e-posthantering. Mätningen, som har
utarbetats i samarbete med Sveriges kommuner och
landsting, har skett genom uppringning och skickande
av e-post till kommunen De frågeområden som valdes
är relativt vanligt förekommande från kommuninvånare,
både via telefon och via e-post. Det är ett företag som
ringt till växeln och skickat e-breven till kommunens
officiella e-adress. Frågorna var tre olika inom områdena
bygglov, förskola , grundskola, individ o familjeomsorg,
miljö o hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg samt
kultur o fritid. Företaget har ringt kommunen två gånger
per fråga. Totalt 48 sökningar via telefon har genomförts
under en fyraveckors period. Samma omfattning och
fördelning har skett via e-post. Olika bedömningsfaktorer har bildat grunden för att kunna beskriva telefonsamtalens karaktär: bemötande, intresse och engage-

Arbetet påbörjats med att kontrollera
förutsättningarna för att tillföra ärendehanteringssystemet en avtalsmodul

mang, information, tillgänglighet och svar på frågan.
Som hjälp vid bedömning av faktorerna har kriterierna
god, medelgod och dålig använts. Resultatet i korthet
var att andelen kontakt med en handläggare är 50 % för
kommunen totalt. Övertorneå har en något lägre andel
jämfört med snittet för andra kommuner (56 %). I nästan
sex av tio svar har informationen uppfattats som god.
Även det är något mindre än snittet för de andra kommunerna. I nära sex av tio kontakter uppfattas intresset
och engagemanget för frågorna som god. Andelen är
lägre än snittet för andra kommuner Bemötandet hos
handläggarna har främst bedömts som god. Tyvärr även
som dåligt 84 % av e-posten besvarades inom två dygn,
vilket är något över snittet för andra kommuner (77
%). I snitt tog det 7 timmar innan e-posten besvarades.
Snittet för andra kommuner är 9 timmar. 54 % av svaren
från Övertorneå innehöll extra bra information och
hänvisningar, vilket är något under snittet (61 %) för de
andra kommunerna. Vilken slutsats kan vi dra från denna
undersökning? Jo, vår tillgänglighet både per telefon
och e-post är ett viktigt utvecklingsområde i vår strävan
att utveckla kvaliteten på den kommunala servicen.
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Näringslivs- och utvecklingsverksamhet
Verksamhetsidé
Det lokala näringslivet är en viktig förutsättning för att
skapa det goda samhället. Ett starkt och differentierat
näringsliv bidrar till utveckling och välstånd. Tillsammans med lokala, regionala och centrala aktörer ska
befintliga arbetstillfällen säkras. Goda förutsättningar för
det lokala näringslivet utgör även grund för fler arbetstillfällen i kommunen.
Övergripande mål
Samordna kommunens näringslivs- och tillväxtbefrämjande verksamhet Skapa ett bra näringslivsklimat i kommunen som präglas av ett ömsesidigt förtroende
mellan företagen och kommunen
Verksamhetsmålen 2010
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Under verksamhetsåret ska
minst 12 nya
företag registreras

Målet uppfyllt

Nyregistrerade företag hos
Bolagsverket är 24 st. Tar
man med alla som är nya
men där 12 inte är registrerade hos bolagsverket
blir det 36 st. Dessa 12 har
f-skatt sedel.

Antalet arbetstillfällen i
befintliga
företag ska
öka med 20
personer

Målet uppfyllt

Dessa företag har skapat
mer än 20 nya jobb som var
målet.

Under verksamhetsåret ska 1
nationellt och 1
internationellt
projekt genomföras

Målet uppfyllt

Under verksamhetsåret ska
arbetet med att
införa tjänstegarantier ha
påbörjats

Kommuninformation och marknadsföring
Verksamhetsidé
Kommunens information och marknadsföring skall bidra
till en enhetlig, långsiktig och sammanhållen profilering
av kommunen, såväl internt som externt. Informationen ska medverka till att stärka den lokala demokratin
och öka medborgarnas möjlighet till att aktivt delta i
kommunens verksamhet. Kommunens medborgare,
medarbetare och andra grupper ska ha tillgång till
aktuell, saklig och korrekt information om kommunens
verksamheter.
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Övergripande mål
Kommunens information till kommunmedborgare,
anställda och övriga intressenter ska vara
– tydlig
– trovärdig och ärlig
– offensiv och begriplig
– lättillgänglig och målgruppsanpassad
Nämnder och styrelser ska ansvara för produktion av
information och ta initiativ till informationsinsatser Fortsatt samarbete med andra intressenter i syfte att

utveckla marknadsföringen av kommunen. Genom
större delaktighet skall kommunens imageprofil stärkas
Kommunen ska arbeta utifrån fastställd marknadsföringsstrategi som bygger på kärnvärdena gästfrihet, sisu,
enkelhet, natur och kultur inom de tre delområdena;
1) Fördelarna av att bo, leva och verka i Övertorneå
2) Det goda livet för företagare
3) Det goda livet för besökare

Verksamhetsmål år 2010
Mål

Måluppfyllelse

Regelbunden kommunal information till kommunmedborgarna
genom den kommunala hemsidan, den lokala tv-kanalen – Meän
infra-TV och kommunsidor som kommer till varje hushåll och
företag i pappersformat

Målet uppfyllt

Fortsatt utveckling av kommunens intranät

Målet uppfyllt

Respektive förvaltning vidareutvecklar förvaltningsspecifik information på kommunens hemsida och intranätet genom minst en
webbredaktör på varje förvaltning/avdelning.

Målet uppfyllt

Presentationsmaterial om kommunen ska finnas tillgängligt via
kommunens hemsida, CD-version och i tryckt format

Målet uppfyllt

Bildarkiv på kommunens hemsida byggs ut

Målet delvis uppfyllt

Kommunal information till allmänheten via lokal-TV ska ha rörlig
bild i minst en timme per vecka

Målet uppfyllt

Minst 15 företag/organisationer/föreningar använder det goda
livet i sin marknadsföring.

Målet uppfyllt

Kommentar

Vidare kompetensutveckling till befintliga redaktörer samt att flera redaktörer
behövs

Arbetet pågår ännu

Arbetet pågår på regional nivå, där
Övertorneå är en av aktörerna

Fortsatt arbete för utveckling för 24-timmarsmyndigheten

IT-verksamhet

Övergripande mål
Verka för digital allemansrätt
IT-stödet inriktas på lokal bearbetning
Största möjliga egna kompetens skall eftersträvas
Strategiska överväganden skall göras av särskilt utsedd
IT-grupp
Arbetsmiljön skall utformas genom användarnas önskemål, medicinska krav, tillgängliga, tekniska och organisatoriska lösningar samt bevakning av centrala normer för
IT-användning

Verksamhetsidé
Nyttjande av IT-stöd som ett hjälpmedel för att kunna
upprätthålla en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig förvaltningsverksamhet.

Verksamhetsmål år 2010
Mål
Fortsatt virtualisering av servers
Verka för digital allemansrätt
Deltagande i kommande bredbands projekt till orter som
saknar eller har bristfällig datakommunikation
Fortsatt arbete för utveckling för 24-timmarsmyndigheten.
Flytt av stadsnätets noder från Tornedalens Folkhögskola
central noden.

Måluppfyllelse

Kommentar

Målet uppfyllt

Arbetet fortgår

Målet delvis uppfyllt

Arbetet pågår på regional nivå,
där Övertorneå är en av aktörerna

Målet uppfyllt

Arbetet pågår ständigt

Målet uppfyllt

Arbetet pågår på regional nivå,
där Övertorneå är en av aktörerna

Målet uppfyllt
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Kollektivtrafiken 2010
Kollektivtrafikens verksamhetsidé är att en god kollektivtrafikförsörjning skall säkerställas, och denna skall erbjudas resenärerna i första hand genom att kommunen är
en aktiv delägare i Länstrafiken Norrbotten AB.
De övergripande målen för 2010 har varit att kommunen
även fortsättningsvis verkar för ökat nyttjande av kollektivtrafiken, att busslinjerna i kommunen samordnas med
regionala stomlinjer samt att näringslivets, utbildningsanordnarnas och invånarnas behov av kollektivt resande
skall prioriteras.
Verksamhetsmålen för 2010 har varit att linje- och
turtätheten skall vara anpassad efter resandefrekvensen,
att försök med anropsstyrda turer skall göras vid låg
resandefrekvens och att kommunen skall delta i arbetet
med att införa den nya utvärderingsmodell som införs
från och med 2010.
I och med försöket med gratis busstrafik, som bedrevs
2001-2008, har det kollektiva resandet ökat kraftigt
i Övertorneå kommun. På vissa linjer femdubblades
resandet under försöksperioden och i genomsnitt blev
ökningen ca 300 %. Under år 2008 såldes närmare 900
årskort (samtliga årskort kostade då 100 kr). Prishöjningarna på årskorten 2009 och 2010 har medfört ett lägre
antal sålda årskort men ett fortsatt stort intresse för kollektivt resande. År 2001 gjordes 12 775 lokala resor med
linjebussar och år 2010 gjordes 34 748 resor.
Under 2010 har ungdomar upp till 19 år, pensionärer
och vuxenstuderande i kommunen betalat 300 kr för
sina årskort och de som är 20-64 år har betalat 1 000
kronor per årskort.
Under 2010 har en av Länstrafikens lokala linjer i kommunen, linje 364, dragits in.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Ekonomi
Bokslutet för 2010 visar ett överskott på 263 tkr för
arbetsmarknadsdelen och 1 470 tkr för flyktingmottagningen och boendena för ensamkommande barn.
Överskottet för flyktingdelen är överfört till konto för
framtida åtaganden.
Ensamkommande barn
Mottagandet av ensamkommande barn har fortsatt
och i stort sett har samtliga avtalade 26 platser varit
fullbelagda hela året. Antalet nyanlända ungdomar har
under året till uppgått 15 de flesta från Afghanistan och
Somalia. Under året har 14 ungdomar flyttat, antingen
frivilligt till annan kommun eller p g a att de inte har fått
uppehållstillstånd.

Många av ungdomarna som har fyllt 18 år har valt att
stanna kvar i kommunen, vilket innebär att kommunens
åtagande utökas med att ge fortsatt stöd till denna
grupp, planering pågår med att starta en +18 verksamhet.
Socialstyrelsen har under hösten granskat alla boendena, främst avseende säkerhet och delaktighet för ungdomarna. Granskningen visade att verksamheten som
bedrivs på Atlas, Nova och Orion är av god kvalitet och
de fåtal brister som uppmärksammades var bl a avsaknaden av en del skriftliga rutiner samt att föreståndare
på Nova sakande adekvat utbildning. Ny föreståndare till
verksamheten är rekryterad.
Gemensamma rutiner och riktlinjer i dokumentation och
handläggning för kommunerna Övertorneå, Haparanda
och Kalix för mottagande av ensamkommande barn har
utarbetats. Personalen har utbildats både i handläggning av ärenden samt dokumentation.
I övrigt har verksamheten omorganiserats så att varje
boende har fått en föreståndare. Reglerna och riktlinjerna för boendena har reviderats. Dessutom har ansvarsfördelningen mellan socialförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsenheten förtydligats.
Flyktingmottagningen
Kommunerna i Östra Norrbotten har under året haft avtal om gemensam flyktingmottagning. Detta har drivits
som ett projekt finansierat att Migrationsverket. Avtalet
har omfattat 80 platser, 50 anvisningsbara och 30 för övriga, bl a anhöriginvandrare och ungdomar som erhåller
uppehållstillstånd. Utvärderingen som är gjord visar att
det finns förutsättningar för ett fortsatt samarbete kring
bl a gemensamt mottagande, samhällsorienteringen,
informationssatsning för allmänheten, flyktingar och
personal samt utbildningsinsatser.
Kommunerna i Östra Norrbotten har beslutat att fortsätta samarbeta kring flyktingmottagandet och nytt avtal har tecknats. Avtalets omfattning är detsamma som
2010 och löper tillsvidare. Migrationsverket har för 2011
beviljat medel till en gemensam flyktingsamordnare.
Under 2010 har vi tagit emot 13 kvotflyktingar (7 vuxna
och 6 barn) samt en anhöriginvandrare. 11 ungdomar
har fått uppehållstillstånd under året, de ingår i kvoten
för gemensamt flyktingmottagande i Östra Norrbotten.
11 personer som tillhör denna grupp har flyttat från
kommunen.
31/12 2010 hade vi totalt 82 flyktingar ( 43 vuxna och 39
barn), fördelade på 24 hushåll.
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Ekonomienheten -41 tkr
Enhetens ansvarsområden omfattar bl.a. följande
• Kort och långsiktig ekonomisk planering (ettårs- och
flerårsplanering)
• Bokslut och årsredovisning
• Ansvara för att det finns ett väl fungerande ekonomiskt informationssystem
• Stöd och service till förvaltningar
• Löpande redovisning, dagbokföring
• Statistikarbeten, självdeklaration, momsredovisning mm
• Budget-redovisningsarbete och uppföljning samt
ansvara för ekonomisk information och ekonomiska
utredningar för tekniska enheten, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden

2009-12-31 2010-12-31
Totalt antal flyktingar

86

82

Vuxna

42

43

Barn

44

39

Antal hushåll

28

24

Barnfamiljer

12

11

Par utan barn

2

3

Ensamstående med barn

3

5

11

5

Ensamstående

Samordningsansvaret för flyktingmottagandet har från
och med 1/12 2010 övergått från kommunerna till
Arbetsförmedlingen. Det råder dock fortfarande oklarheter kring arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna, d v s kommunernas roll i framtida mottagande är
inte helt klarlagt.
Arbetsmarknad
Efterfrågan på arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunal verksamhet har fortsatt vara låg under året.
Under året har totalt 97 personer varit sysselsatta i de
olika arbetsmarknadspolitiska programmen. Dessutom
har 267 ungdomar haft feriejobb, av dessa arbetade 67
i privata företag, 120 i olika ideella föreningar och 80 i
kommunal verksamhet. Kommunen har prioriterat arbetet med att ordna nystartsjobb åt de nyanlända, målet
har varit att samtliga nyanlända som har möjlighet ska
erhålla ett nystartsjobb. Detta mål har uppfyllts.
Program

2006 2007 2008 2009 2010

Kommunal ungdomspraktik

31

14

0

0

0

Ungdomsgaranti/JUG

50

7

2

0

0

Arbetspraktik

34

7

6

8

12

Offentligt skyddat arbete

9

9

6

5

2

Anställningsstöd

21

11

5

7

5

Datorteket

62

0

0

0

0

Lönebidrag, föreningar

25

23

21

24

21

Lönebidrag, kommunen

3

5

5

3

2

56

51

47

0

0

261

240

240

275

267

2

27

31

Plusjobb
Ferieungdomar
Instegsjobb
Fas 3

1

Lyft

12

Nystartsjobb
Trygghets/
Utvecklingsanställningar
Totalt

Enheten består av två ekonomer/controller, två ekonomiassistenter samt en ekonomichef. Under hösten
2009 har enheten infört scanning av leverantörsfakturor.
Scanningen genomförs i egen regi och medför snabbare
och säkrare hantering av leverantörsfakturorna.

5

8
3

523 552 344 333 364
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Personalenheten - 390 tkr
Stora budgetavvikelser på enheten finns inom personalenheten – 363,3 tkr orsakade av högre rekryteringskostnader samt före en personalavgång inom tekniska
enheten som personalenheten fått stå för. Ökad omfattning av förhandlingar är orsaken till den negativa budgetavvikelsen på 132,6 tkr för fackliga förtroendemän.
Företagshälsovårdens budgetöverskott på 176,7 tkr har
sin förklaring i att inga stora utredningar har behövts
göras samt högre intäkter än kalkylerat.
Personalpolitik
Personalenheten skall verka för att anställda inom Övertorneå kommun har möjlighet till personlig utveckling
och tillfredsställelse i arbetet, god arbetsmiljö och lika
rätt för kvinnor och män i fråga om arbete, arbetsvillkor
och utvecklingsmöjligheter Personalenheten skall arbeta förvaltningsövergripande i frågor som lönepolitik,
företagshälsovård, rehabiliterings- och anpassningsåtgärder, arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt
Mål för verksamheten
Personalenheten skall under verksamhetsperioden utveckla lönepolitiken, arbeta för jämställda löner, arbeta
aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete
Verksamhetsmål år 2010
Mål

Måluppfyllelse

Genomföra en lönekartläggning

Uppfyllt

Kommentar

Kvalitetssäkra det systemaEj uppfyllt Påbörjad
tiska arbetsmiljöarbetet
Det personalpolitiska utvecklingsarbetet skall ske i
samverkan mellan förtroUppfyllt
endevalda, chefstjänstemän, anställda och fackliga
organisationer
Tekniska enheten
+ 540 tkr
Bruttoomslutningen år 2010 var 88 547 tkr (98 492 tkr
år 2009). Nettokostnaderna var 19 996 tkr (24 242 tkr år
2009). Gentemot budget gav verksamheterna år 2010
ett överskott på 540 tkr. Största avvikelserna i budgeten
härstammar från Realisationsvinster på 803,6 tkr vid
fastighetsförsäljningar. Följande fastigheter såldes 2010
f.d. apotekshuset, röda baracken, komvux fastigheten
samt försäkringskassan/polisen m.fl.
• Fastighetsförvaltning -776 tkr
• Kostverksamheten + 175 tkr
• Vatten- och avloppsverksamhet -206 tkr
• Avfallshantering +753 tkr
• Central administration +65 tkr
• Lokalvård +599 tkr
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Investeringsredovisning, tkr
2009
Utfall
Kostnader
Intäkter
Netto

Avvikelse

2010
Utfall

11 946

14 575

1 087

165

10 859

+13 246

Teknisk försörjning
Verksamhetsidé
För alla som bor och vistas i kommunen, förvalta kommunala tillgångar och tillhandahålla teknisk service
av hög kvalité utifrån god ekologisk och ekonomisk
hushållning.

14 410

Avvikelse

+11 511

Nettoinvesteringar 2010 inom kommunstyrelsens
område uppgick till 14,4 mkr. Detta är 3,6 mkr högre än
föregående år. De största investeringsprojekten under
2010 är nyanläggning Luppioberget 1,1 mkr, beläggning
GC vägar 1,4 mkr, upprustning Sockenvägen 3,2 mkr,
upprustning Tingshusvägen 0,6 mkr, ny bokbuss 0,9 mkr
robusta nät 0,7 mkr samt reparation sim- och sporthall
Övertorneå 3,1 mkr. Budgetavvikelsen för 2010 stannar
på + 11,5 mkr

Tekniska enheten ska vara
• en attraktiv arbetsplats med delaktiga medarbetare.
• en professionell beställare, utförare och samarbetspartner.
Verksamhetsmål år 2010
• att kvalitétssäkra dokumentation och arkivering
inom enheten
• att färdigställa kommunens energiplan
• att få ut information om god ekologisk hushållning
till brukare och medborgare
• att samordna kostförsörjning i hela kommunen
• att implementera arbetet med grönplanens
åtgärder i verksamheten
• att minska energiförbrukning (värme, el) med minst
5 % i kommunala fastigheter

Uppföljningen och utvärderingen av årets mål ger följande resultat:
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Att kvalitétssäkra dokumentation
och arkivering inom enheten

Målet delvis uppfyllt Arbetet pågår ännu

Att färdigställa kommunens energiMålet uppfyllt
plan

Energiplanen bör uppdateras vartannat år.

Att få ut information om god ekologisk hushållning till brukare och
medborgare

Arbetet pågår ständigt

Målet uppfyllt

Att samordna kostförsörjning i hela
Målet uppfyllt
kommunen
Att implementera arbetet med grönMålet delvis uppfyllt Arbetet pågår ännu
planens åtgärder i verksamheten
Energiförbrukningen minskar, däremot är statistiken ej
tillförlitlig och därför är det svårt att säga någonting om
Att minska energiförbrukning
storleken på minskningen. Nya rutiner för mätaravläsning(värme, el) med minst 5% i kommu- Målet delvis uppfyllt
ar och databas för energistatistik har upprättats under året
nala fastigheter.
för att kunna bygga upp en tillförlitlig statistik.
Arbetet pågår ännu.
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Verksamhetsområden
Tekniska enheten har ansvaret för förvaltning av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar,
gator/vägar, renhållningsfrågor, central kostservice
samt investeringsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår
dessutom ärendeberedning, verkställighet och service
för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Inom tekniska enhetens ansvarsområde finns nedanstående personal anställda.
Kategori anställda

2006

Administrativ personal på
tekniska enheten

6,5

Vaktmästare/maskinister

9,6

Va-, gatu- och förrådspersonal,
Renhållningspersonal

8,6

2007

2008

2009

2010

6,9
6,5
+0,971

5,5

5,5

9,6

9,0

6,71

8,25 11,484)

9,03

8,78

1,0
11,6
16,7

1,0
11,2
16,3

2

Kost & hygienservice
* Kost- och hygienchef
* Kostpersonal
* Lokalvårdare

1,0
10,94
18,25

2
2
2

Summa

54,89

2 61,24 52,83 49,49

1,0
12,0
19,61

1 Investeringsprojekt
2 Inga uppgifter pga tekniska problem i och med införandet av nytt löne- och
personalsystem.
3 From år 2008 redovisas all personal med anställning över 3 månader. Tidigare
år redovisades endast tillsvidareanställda.
4 From 2008 redovisas även renhållningspersonal.
Bruttoomslutningen år 2010 var 88 547 tkr
(98 492 tkr år 2009). Nettokostnaderna var 19 996 tkr
(24 242 tkr år 2009).
Gentemot budget gav verksamheterna år 2010 ett
överskott på 540 tkr. Avvikelserna i budgeten härstammar från
• Hyresintäkter saknas inom sjukhem, delar av byggnad
102 står tomma.
• Överskott från fastighetsförsäljningar samt mindre
underhållsbehov.
• Kostnaderna för avfallshanteringen har varit mindre
än budgeterat.
• Sparsamhet med materialinköp.
• Ovisshet på grund av utmaningen inom lokalvården
har lett till återhållsamhet inom personalkostnader
och material.
• Ökade livsmedelspriser.
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Fastighetsförvaltning
Verksamheten ansvarar för drift och underhåll av skol-,
daghems- och äldreomsorgslokaler, industri-, affärs- och
kontorslokaler, sim- och sportanläggningar, parker och
grönytor.
Viktiga händelser under året inom fastighetsförvaltning
• Kosttransporter har övergått till privat verksamhet.
• Drift och underhåll av kommunens fastigheter har
varit föremål för upphandling.
• 1 personal har slutat på egen begäran med avgångsersättning, 1 personal omplacerad till annan verksamhet inom kommunen pga övertalighet då kosttransporter övergått till privat verksamhet.
• Sålda fastigheter under året Röda Baracken , Kontorsoch Affärshuset, komvux fastigheten samt fd Apotekshuset.
Fastigheter där större reparationer och underhållsåtgärder gjorts kan nämnas:
• Brand- och inbrottslarm samt passagessystemet har
uppgraderats för högre säkerhetnivå.
• Ljudsanering av A-hall med komplettering av absorbenter. C-hall installation av ljudabsorbenter.

• Bastuavdelningen, både dam och herr har renoverats
i samband med om- och tillbyggnad samt tillgänglighetsanpassning av simhallens omklädnings- samt
duschrum hos både damer och herrar.
• Särkivaaragården har hyresgästanpassats vid fd
distriktsmottagning, NLL har flyttat bl a sjukgymnastiken.
• Utvändiga målningsarbeten på Svansteins skola,
fasader mm.
• Reparation av golv och installation av golvrännor på
Utbildning Nords avdelning Granen för fordonsmek.
• Särskola, renovering av WC och duschrum.
• Ombyggnad av trappa på Torneusgården i samband
med luktsanering kring entrén.
• Omläggning av elabonnemang i Sim- och Sporthall
samt Gymnasieskolan. Båda har nu egna abonnemang, tidigare gemensam mätning.
• Separering av elabonnemang i Hedenäset, byggnad
02 (kök, matsal, simhall och gymnastiksal) och fd Fmek (fastbränsleanläggning) samt Friskolan, separata
abonnemang förberedda för kommande försäljning.
• Förvaltningsbyggnadens elabonnemang ändrad, tidigare högspänningsanläggningen med egen transformator utbytt till säkringsabonnemang.

Nyckeltal
Fastighetskostnader (nettokostnader, kr/m2)
Fastighetsgrupp
Skolfastigheter 1

Drift- och underhållskostnader exkl kapitalkostnader
(NTA) kr/m2 20083 Total kostnad/totala m² exkl kapitalkostnader

)

2006

2007

20083

2009

2010

265

294

446

470

336

Sim- och sporthallar

310

367

377

353

306

Förskolefastigheter 2)

449

328

279

220

356

3494

3884

500

402

367

Vårdcentral inkl Särkivaaragården
327
332
553
547
1Städkostnader inräknat 2009 i skolfastigheter samt Särkivaaragården/vårdcentralen
2Arean 2009 i förskolefastigheter är felberäknad. Torneusgården ej med i siffrorna. Bondens förskola samt gymnastiksalen medräknade.
3 2008 Total kostnad/totala m² exkl kapitalkostnader samt exkl bokfört värde, dvs försäljning av pello skola och sim- och sporthall i Svanstein.
4 2004-2007 endast Länsmans- och Björkebygården.
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Servicehus (Länsmans- och Björkebygården)
2)
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Energiingenjör
Energiingenjören på Övertorneå kommun ansvarar för
energieffektivisering i kommunala verksamheter. Målet
är att ta fram bästa möjliga systemlösningar för en optimal energiförbrukning ur ett livscykel perspektiv. Vidare
innebär tjänsten att upprätta strategier med mål och
handlingsplaner för energieffektivisering, uppföljning,
analyser av energi och medieförbrukning i kommunens
fastighetsbestånd samt övergripande kommunala energifrågor och kommunal energirådgivning.

Park/natur
Bortsett från det som normalt utförs inom park/natur,
såsom gräsklippning, sommarblommor, justeringar och
kompletteringar på kommunal mark, vinterdekorationer
och belysning har inga större åtgärder genomförts.
Kommunalteknik
Verksamhetsområdet ansvarar för drift och underhåll av
kommunens gator/vägar, vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät, återvinningscentral samt renhållning.

Viktiga händelser under året
• Sökt och blivit beviljat stöd på 1,4 miljoner från energimyndigheten för energieffektivisering i kommunala
verksamheter under en 5 års period.
• Har upprättat en energieffektiviseringsstrategi.
• Har färdigställt en av kommunfullmäktige godkänd
energiplan.
• Har implementerat nya energiledningsrutiner för
fastighetsskötare och en databas för att kunna erhålla
tillförlitlig statistik på värme-, el- och vattenförbrukning.
• Nya tid- och temperaturstyrda motorvärmarstolpar
har installerats på förvaltningsbyggnaden och Särkivaaragården. Preliminärt har stolparna inneburit en
minskning av förvaltningsbyggnadens totala elförbrukning på 20 %.

Nyckeltal

Viktiga händelser inom området
• Krookskavägen har fått en ny gång- och cykelväg
• Sockenvägen har fått en ny gång- och cykelväg samt
en övergångspassage
• En ny slamavvattningsanläggning i Rantajärvi
• Ny placering av återvinningsstationerna i Rantajärvi
• Förbättrad avloppsrening i Korva
• Utmaningsrätt på kommunala återvinningscentralen
samt lastbilen

2006

2007

2008

2009

2010

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

7,5

7,7

7,7

8,5

8,5

2 589

2 624

2 624

2 624

2 624

0

0

0

0

0

132

133

134

134

135

Vattenledningar, km

156,9

158,0

158,0

159,5

160

Avloppsledningar, km

137,6

138,3

138,5

138,5

139

6,8

6,8

7,2

8,0

8,5

Vägar/gator och vägbelysning
Kommunala vägar/gator km
Kommunala GC-vägar km
Totalt antal ljuspunkter
Antal nytillkomna ljuspunkter
Vatten- och avloppshantering
Vatten- och avloppsanläggningar st

Dagvattenledningar, km
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Kost- och hygienservice
Verksamhetens idé är att tillhandahålla näringsriktig
kost och god lokalvård till konkurrenskraftiga priser för
de kommunala verksamheterna.

punkter på maten, matsedeln och miljön i matsalen.
• Kostombudsträffar
• Anställda inom kostservice har genomgått grundläggande hygienutbildning samt genomgått hygienkompetenstest med godkända resultat.
• From 18 oktober 2010 kosttransporten i privat regi
efter utmaningen/LOU upphandling.
• Golvvårdsmetoden Twister, utan kemikalier, har
visat vara fördelaktigt på flera sätt, bl a ekonomiskt,
arbetsmiljömässigt för personal samt miljömässigt för
kommunen.

Viktiga händelser under året
• Verksamhetsansvaret för all kostservice i Övertorneå
kommun överfördes from 2010 till kommunstyrelsen
och kostservice inom tekniska enheten.
• En undersökning om den kommunala maten.
• Matråd bildades. Elever ges möjligheten att ge synNyckeltal
Kostservice - antal portioner
Skolor

2006

2007

2008

2009

2010

84 323

84 121

89 551

88 768

101 397

3)

22 790

22 578

23 205

23 822

23 608

Äldreomsorgen dagsportioner

27 276

27 645

24 493

24 467

31 391

Bangårdsvägen dagsportioner

0

0

0

0

944

Polgården from 080319 Lunch + middag

0

0

4 966

5 945

5 378

Omsorgen (dagcenter och Stödboendet from
2007)

3 503

4 677

6 228

6 004

5 791

Zakarigården

2 659

2 395

3 044

4 593

4 434

24 657

24 567

29 460

24 395

26 889

2 092

2 156

2 105

1 992

1 919

2)

Barnomsorgen

3)

Hemtjänsten och övriga externa1)
Landstinget dagsportioner enligt avtal

Summa portioner
167 300
168 139
183 052
179 986
Portioner för Solgläntan, personalmatsalen samt enskilda brukare och även hemtjänsten i Hedenäset ingår i antalet portioner övriga externa.
2)
inklusive Svansteins skola
3)
inkl Övertorneå och Svanstein och Björkebygården
1)

63

201 751

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Investeringar
Nettoinvesteringar 2010 uppgick till drygt 14 410,6 tkr
inom kommunstyrelsens ansvarsområde, 2 465 tkr mer
än år 2009.

Framtiden
• Bilda vattenskyddsområden för de kommunala råvattentäkter och vattenverk.
• Förbättra avloppsrening på vissa kommunala anläggningar enligt lagkrav.
• Översyn av VA-anläggningarna med optimering av
antalet anläggningar och bl a automatiseringar och
fjärrstyrning av anläggningarna.
• Säkerheten för oskyddade trafikanter skall höjas
främst i samarbete med Vägverket i Matarengivägsprojektet men även i egna GC-vägsprojekt.
• Utredning kring renhållningens framtid om dels samordning med andra kommuner och dels hur verksamheten skall utföras.
• Fortsatt insamling av energistatistik samt utföra energikartläggningar på kommunens större fastigheter.
• Utifrån energikartläggningarna göra LCC- beräkningar
på energibesparande investeringar.

Bland större investeringsprojekt kan nämnas
• Nyanläggning Luppioberget.
• Väginvestering GC-väg, Krookska- och Tingshusvägen.
• Upprustning gator, Sockenväg.
• Reparation av Sim- och sporthall.
Överskottet på 11 510,6 tkr gentemot budget orsakas av
att projekten ej hunnit slutföras 2010.
Större projekt där medel ej förbrukats
• Matarengivägsprojektet ej slutfört.
• Hedenäset va-verk råvatten
• Övertorneå centralskola anpassning
• Byte av ventilation Särkivaaragården
• Luppiobergsprojekt ej slutfört.

Driftredovisning
Redovisning 2009

Redovisning 2010

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Avvikelse
budget

3 717

336

3 722

611

+78

19

0

23

0

-13

53 862

44 426

41 720

37 031

-778

Vägar, gator och trafikbelysning

5 351

38

6 079

33

-89

Maskiner/arbetsredskap
och transportmedel

1 130

32

1 117

17

+90

11 656

8 369

11 806

8 709

-34

5 522

4 351

4 551

4 217

+582

159

0

226

0

-70

10 770

9 207

13 176

11 042

+175

6 306

7 491

6 127

6 891

+599

98 492

74 250

88 547

68 551

+540

Verksamhet, tkr
Tekniska enheten
Teknisk administration
Översiktsplanering
Fastighetsförvaltning

Vatten och avlopp
Avfallshantering
Parkingenjör
Kostservice
Lokalvård
Summa
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Säkerhet och risk
Verksamhetsidé
Kommunen skall aktivt arbeta för att möta det ökade
områdesansvaret för extraordinära händelser och
vardagsolyckor. Fokus skall läggas på arbetet med att
minska sårbarheten i den egna verksamheten och att
säkerställa en god förmåga att hantera krissituationer
i fredstid. Särskilt fokus skall läggas på arbetet med att
aktivt förebygga risker och vardagsolyckor i samhället.

Övergripande mål
Skapa ett säkrare och tryggare samhälle bl.a. genom
aktiva riskhanteringsgrupper inom kommunens förvaltningar. Säkerställa en effektiv krisledningsorganisation
med erforderliga nätverk inomkommunen, i närområdet
och inom regionen.

Verksamhetsmål år 2010
Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Fortsätta arbetet med etablering och inarbetning av
den kommunala riskhanteringsgruppen

Delvis uppfyllt, arbetet
fortgår

Flertalet tjänster inom riskhanteringsgruppen har bytt personal
under tiden.

Uppdatera och revidera kommunens risk- och
sårbarhetsanalys

Genomförs under 2011

Enligt lag efter ny mandatperiod.

Skapa ett nätverk för hantering av extraordinära händelser tillsammans med lokala och regionala aktörer.

Delvis uppfyllt

Främst gentemot landstinget.

Utbildning och ledningsövning med primärt kommunens krisledningsnämnd

Ej uppfyllt under 2010

Förhandling pågår med utbildare
inom området.

Räddningstjänsten
Verksamheten regleras genom lagen om skydd mot
olyckor, förordningen till lagen om skydd mot olyckor
samt handlingsprogrammen för räddningstjänst och
förebyggande. Med räddningstjänst avses i lagen de
räddningstjänstinsatser som staten eller kommunerna
skall svara för vid olyckor och överhängande fara för
olyckor för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Enligt lagen om skydd
mot olyckor 3 kap. 1 och 7 § ska kommunerna svara för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom det
egna geografiska området.
Viktiga händelser under året:
• Räddningstjänst bedrivs återigen under kommunens
egen regi då förbundsbildningen upplösts efter 10 år
mellan Haparanda, Kalix och Övertorneå kommuner.
• Inga personer har skadats eller omkommit i de bränder som drabbat kommunen under 2010, likaså har
fastighetsskadorna varit begränsade.
• Årets positiva bokslutsresultat är mycket glädjande att
återkoppla till våra kommunmedborgare och skattebetalare.
• Hjärt & lungsjukas förening Övertorneås gåva av två
(2) hjärtdefibrillatorer.
• Förberedande åtgärder för driftsättning av det digitala
radiosystemet Rakel under 2011 körs med full fart och
i samverkan mellan Norrbottens räddningstjänster.
• Planer om ett gemensamt övningsfält tillsammans
med grannkommunerna Ylitornio och Pello pågår
med byggstart 2011.

Operativ räddningstjänst
Den utryckande verksamheten består av tre (3) huvudgrupper som upprätthåller beredskap under dygnets
24 timmar året runt. Under år 2010 har totalt 66 utryckningar genomförts av räddningstjänsten. I dagsläget
är 18 personer deltidsanställda hos räddningstjänsten
därav 3 brandbefäl som fungerar som räddningsledare
för var sin grupp.
Frivilliga räddningsvärn finns upprättade i byarna
Juoksengi, Rantajärvi samt Svanstein där 38 personer
totalt ingår i dessa grupper som vid larm rycker ut och
påbörjar insats med stöd från centralort. Övertorneå
kommuns norra dels första insats sköts av finsk räddningstjänst ( Pello ) som via avtal påbörjar räddningsinsats för eventuell förstärkning från centralort.
Utbildning/övning
Vid varje räddningsinsats måste en utbildad räddningsledare finnas tillgänglig. Varje brandman genomgår
utbildningen räddningsinsats på räddningsskolan
Sandö så snart skolan bereder plats. Turordningen till
utbildningen sker fortlöpande.
Övningsverksamheten har i stort följt de fastställda övningsplanerna. För att upprätthålla rökdykarkompetensen och följa gällande föreskrifter skall minst två (2) kalla
och två (2) varma övningar bedrivas under året vilket
också genomförs.
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Förebyggande räddningstjänst
Verksamheten består av tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor, tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, handläggande av remisser och yttranden
rörande ovan nämnda lagar samt extern information
och utbildning.

Extern information
Olika kampanjer genomförs under året i syfte att nå den
breda allmänheten ofta i samverkan med övriga Norrbottenskommuner. Kampanjerna bygger ofta på olika
teman och är i huvudsak kopplat till årets olika årstider
från julkampanjer till brandvarnarkampanjer samt hantering av öppen eld utomhus för att ta några exempel.
Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt med
tex. informationsdokument tillgängliga för allmänheten
exempelvis goda råd vid bränning, sotningsfrister, taxor,
handlingsprogram mm.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Tillsyner som genomförts under året har riktats mot
objekt där lagen ställer krav på att lämna in en skriftlig
redogörelse för brandskyddet.
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
sker framförallt i samband med tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor.
Utbildning
Under året har utbildningar genomförts externt mot
företag, skolor och enskilda mm. Heta arbeten är den
utbildning som under året 2010 genomgåtts av flest
personer där 151 personer utbildats. Räddningstjänsten
besöks årligen av ett antal skolklasser / förskoleklasser
där olika informations och utbildningsmoment läggs in
beroende på åldersgrupp och mognad.

Mål
Några direkta nedskriva mål för räddningstjänsten
under 2010 har inte tagits med anledning av att ett helt
nytt handlingsprogram för räddningstjänst skall utarbetas och antas att gälla för mandatperiod 2011 – 2014
enligt lagen om skydd mot olyckor. Dock har antagna
fastställda mål från handlingsprogram gällande räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten varit styrande
där exempelvis följande mål anges och kan anses vara
uppnått om än fortlöpande.

Verksamhetsmål år 2010
Mål

Måluppfyllelse

Riskmedvetenheten hos allmänhet, företag och organisationer ökar så att de själva kan verka för sin säkerhet och
därigenom förhindra olyckor.

Uppfyllt

Insatspersonalen ska vara utbildad för att kunna informera
och upplysa allmänheten och näringsliv om säkerhet och
hur man ska arbeta för att förhindra olyckor.

Uppfyllt

Viss personal ska ha en sådan kunskapsnivå att mer djupgående externa utbildningar kan genomföras. Kunskap
ska även finnas för att räddningstjänsten ska kunna delta i
kommunernas samhällsplanering.

Uppfyllt

kunskapen om skadebegränsande åtgärder hos allmänhet,
företag, organisationer och kommunala förvaltningar ökar.

Uppfyllt

Räddningstjänsten ska klara att utföra samtliga tillsyner
som årligen krävs.

Uppfyllt

Räddningstjänstens beredskap ska vara tillräcklig för att,
under dygnets samtliga timmar, kunna genomföra snabba,
uthålliga och effektiva insatser inom hela verksamhetsområdet under såväl fred som under höjd beredskap.

Uppfyllt

Genom samverkan med omgivande kommuner, över
riksgräns samt med andra myndigheter och organisationer
Uppfyllt
ska räddningstjänsten verka för kostnadseffektiva, uthålliga
och snabba insatser.
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Framtiden
Fortsatta informations och utbildningsinsatser gentemot samhällsmedborgarna är med all säkerhet ett
stort steg framåt för ett tryggare och säkrare samhälle.
Informationskanalerna utåt mot samhället för att nå den
breda allmänheten kanske bör förändras från att utbildningarna körs i klassrum inför ett mindre antal åhörare
till att nå den breda allmänheten med hjälp av tex.
IT-hemsidor samt lokalkanaler på tv. Följa den tekniska
utvecklingen inom skydd och säkerhet i syfte att höja
personsäkerheten både med utbildningsinsatser i samråd med tekniska lösningar. Utbilda räddningspersonalen, samt så långt som möjligt införskaffa ny arbetsmaterial för att både höja räddningspersonalens skydd mot
arbetsolyckor till att om möjligt förbättra slutresultatet
av en räddningsinsats. Att bygga på rekryteringsunderlaget för räddningspersonal och att skapa olika alternativa lösningar för att kunna bibehålla kompetent personal
till kostnader som gynnar alla kommunmedborgare
både kompetensmässigt och ekonomiskt. Att verka och
undersöka möjligheterna till samverkan mellan förvaltningarna, kommunerna länderna för att eventuellt hitta
olika ” vinna – vinna ” effekter.

Viktigare beslut i kommunstyrelsen 2010
Efter begäran om besked angående ägande i Filmpool
Nord har kommunstyrelsen beslutat att Övertorneå
kommun kvarstår som ägare med de villkor som ägarsamrådet beslutat om.
Fastigheten Matarengi 11:2 – fd Apotekshuset – har sålts
till Alf Nuotaniemi och Kurt Waara för 282 500 kronor.
Bokfört värde på fastigheten var noll kronor 2010-01-01.
Fastigheten Matarengi 1:46 – Röda baracken – har sålts
till Norrlands Skogstjänst och Naturupplevelse för 116
000 kronor. Fastighetens bokförda värde var noll kronor
2010-01-01.
Fastigheten Koivukylä 16:14, Panncentral Hedenäset
försäljs till Hedenäset Närvärme AB för 55.000 kronor.
Bokfört värde för fastigheten var 312.583 kronor.
Ett gemensamt råd för folkhälso- och brottsförebyggande arbete har inrättats med benämningen Övertorneå
folkhälso- och brottsförebyggande råd. Sven Kostenius
utsågs till ordförande framtill 31 december 2010.
Ulrika Nilsson har anställts som ny kommunchef fr.o.m.
2010-05-01.
Fastigheten Matarengi 1:55 – Komvux fastigheten – har
sålts till ABVee/ Kent Larsson för 285 000 kronor. Fastighetens bokförda värde var 253 618 kronor 2010-01-01.
Fr.o.m. 30 maj 2010 stängs personalmatsalen.
Kommunstyrelsen har beslutat om en ny förvaltningsorganisation där tjänstemannaorganisationen organiseras
med ett centralt kommunledningskontor. Kommunchefen är chef för hela tjänstemannaorganisationen.
Organisationen tillförs en administrativ chefstjänst inom
kommunledningskontoret inom befintlig personalstab.
Kommunfullmäktige har beslutat att nu gällande
reglemente för uppvaktning av politiker upphör att
gälla fr.o.m. 2010-12-31. Samtidigt antogs nya regler för
uppvaktning.
Personalutskottet har utarbetat centralt styrdokument
som reglerar internkontrollen och hur väsentliga risker
hanteras. Kommunstyrelsen har antagit dessa nya reglementen för internkontroll.
Riktlinjer för personalavgångar – hantering av övertalighet – antogs av kommunstyrelsen 2010-04-19.
Till årets by i Övertorneå kommun har Svanstein utsetts,
som också senare utsågs av länsstyrelsen till årets by i
Norrbotten.
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Hemtjänsten och särskilda boenden får nya måltidspriser fr.o.m. 1 juli 2010.
Övertorneå kommun skall teckna förlagslån med Kommuninvest ekonomiska förening på 800 000 kronor,
därutöver anmäls intresse för att teckna ytterligare
förlagslån med högst 5 000 000 kronor.
Kommunen deltar i projektet Kommunernas kvalitet i
korthet. I projektet genomförs årligen undersökningar
av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv- tillgänglighet,
trygghet, information och delaktighet, effektivitet och
kommunen som samhällsutvecklare. Undersökningarna
sker på hösten.
Övertorneå kommun har sökt och fått en halv miljon
kronor för att utveckla jämställdhet och demokrati ui
Övertorneå. Pengarna kommer från staten och fördelas
av Sveriges kommuner och landsting. Satsningen skall
leda till jämställt tänkande och handlande ska genomsyra alla verksamheter inom kommunen, så att båda
könens villkor beaktas och servicen blir mer likvärdig.
Utbildningstillfällen sker för medarbetare, beslutsfattande politiker, ledning samt för näringsliv och intresseorganisationer.
Plogbidraget för snöröjning på enskilda vägar höjs. Det
nya vägbidraget kan utgå from januari 2011 och uppgår tillför permanentboende utefter enskild väg utan
statsbidrag med 14 kronor/meter för den del av vägens
längd som överstiger 200 meter.
Bidraget för enskild avloppsanläggning höjs till ett
maxbelopp på 20.000 kronor samtidigt som bidrag för
enskild vattentäkt höjs till motsvarande belopp.
Övertorneå kommun beviljar ekonomisk förskottering
till Trafikverket med 6miljoner kronor 2012, 6 miljoner
kronor 2013 och 8 miljoner kronor 2014 så att Matarengivägsprojektet skall kunna påbörjas.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Under år 2010 har 5 beredningar och 5 sammanträden hållits. 104 ärenden har behandlats i nämndens
sammanträden. Därtill har 45 bygglovs-, 87 miljö-, 22
trafik- och 27 bostads-anpassningsärenden beslutats på
delegation.
Peter Jakobsson
Miljö- och Byggnadsnämndens
ordförande

150
Ärenden i nämnd

100

Miljö
Bygg

50

Ansvarsområde
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde kan
delas upp i tre verksamhetsområden med följande
arbetsuppgifter:
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, som skall fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö-, hälso-, livsmedels- och naturvårdsområden.
2. Byggnadsnämnd, som skall fullgöra kommunens
uppgifter inom plan- och byggväsendet.
3. Trafiknämnd, som skall meddela lokala föreskrifter
om trafik, transporter och kommunikationer, pröva
frågor om undantag från lokala föreskrifter samt
pröva frågor om parkeringstillstånd.

Trafik
BAB
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Förvaltningsorganisation
Miljö- och byggnadskontoret består av miljö- och
byggnadschef (tidigare tjänstebenämning verksamhetsledare), miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöassistent
och byggnadshandläggare.
Viktiga händelser under året
Samtliga kommunala vattenverk har besökts och registrerats i enlighet med Förordningen om livsmedelshygien nr 852/2004/EG.

Ärenden om bostadsanpassningsbidrag har handlagts
av planeringsingenjören och av miljö- och byggnadsnämndens assistent.

Lägenhetsregistret har upprättats klart under året. Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för ajourhållningen till miljö- och byggnadsnämnden.

Politisk ledning
Miljö- och byggnadsnämnden har, enligt av kommunfullmäktige utfärdat reglemente, sju ledamöter och
sju ersättare. Nämnden har därutöver tillsatt en beredningsgrupp bestående av tre ledamöter med uppgift att
bereda nämndens ärenden. Ordförande i nämnden har
varit Peter Jakobsson (ÖA) med Knut Omark (NS) som
vice ordförande.

Lokala trafikföreskrifter har efter omskrivning i enlighet med nu gällande lagtext och paragrafer förts in i
rikstäckande webbaserade datasystem RDT.

Beredningsgruppen		
Beredningsgruppen har bestått av ordförande, vice
ordförande och en ledamot enligt rullande schema samt
tjänstemän och konsulter.

Måluppfyllelse
Övergripande mål
Miljö- och byggnadsnämndens målsättning är att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.
I detta begrepp inbegripes att:
• uppnå en god byggnadskultur och landskapsmiljö
• uppnå en god hälsa för människor och djur, och en
intakt naturmiljö
• uppfylla de lokala och nationella miljömålen inom en
generation
• åstadkomma säkerhet i trafiken för alla slags trafikanter.
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Miljö- och byggnadsnämnden har haft följande mål för år 2010:
Måluppfyllelse

Mål

Kommentar

Samhällsplanering
Revidera/upprätta detaljplaner efter behov

Ja

Bygglov
Max 4 veckors handläggningstid för ärenden som kan beslutas
på delegation, under förutsättning att ansökan är komplett.

Ja

Arbeta för att bygglovsavgifterna täcker 65 % av kostnaderna

-

SKL håller på att ta fram en
ny taxemodell.

Medverka i trafiksäkerhetskampanjer.

-

Har inte varit aktuellt.

Snabb handläggning av transportdispenser.

Ja

Revidera lokala trafikföreskrifter i enlighet med
Vägverkets rikstäckande vägdatabas NVDB

Ja

Trafikfrågor

Miljöskydd
Genomföra tillsyn på tillståndspliktiga (B) och anmälningspliktiga (C) objekt, 10 objekt/år.

Ja

Fortsätta att följa upp kommunala avloppsanläggningar under
2010.

Ja

Livsmedel
Alla kommunala dricksvattenanläggningar skall vara registrerade/godkända under 2010.

Ja

Arbeta för full kostnadstäckning

Ja

Delta i länets provtagningsprojekt

Ja

Endast registrering behövs
numera
Projekt ”Färdig mat”

Hälsoskydd
Tillsyn i samband med händelsestyrda ärenden.

Ja

Ekonomi – driftredovisning tkr
Verksamhet

Redovisning 2009
Kostnader

Miljö- och byggnadskontor

Redovisning 2010

Intäkter

Kostnader

Budget
avvikelse

Intäkter

1 899

34

1 912

36

+ 19

155

31

126

30

+ 79

80

186

83

168

+ 45

1 248

0

1 246

0

- 371

167

15

201

10

+ 79

Livsmedelstillsyn

1

171

15

216

+ 71

Miljöskyddstillsyn/Hälsoskydd

9

34

8

45

+ 23

Mätningsteknisk verksamh/Detaljplaner
Bygglovskonsulter
Bostadsanpassningar
Miljö-, byggnads- och trafiknämnden

SUMMA
3 559
471
3 591
505
- 55
Förklaringar till avvikelser: Bostadsanpassningarna har kostat 371 Tkr mer än det budgeterade beloppet. På grund av lägre kostnader och högre intäkter på
miljö- och byggnadsnämndens övriga verksamheter hamnar den totala avvikelsen på – 55 Tkr.

70

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Nyckeltal/verksamhetsmått
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Framtiden
Bibehålla servicen på den goda nivån som finns att läsa
i rapporten ”Servicemätning via telefon och e-post” som
företaget JSM-Telefront upprättat efter servicemätningen under hösten 2010. Fysisk planering och byggservice:
Medverka i kommunens översiktsplanering. Verka för att
få mer resurser till övergripande revidering av detaljplaner
Trafik:
Medverka i Trafikdagen som kommer att anordnas av
NTF.
Miljö- och hälsoskydd:
Fortsätta att arbeta för en god miljö och hälsa för alla.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämnden har i augusti anställt en språk- och kulturpedagog, som ska arbeta för barns och elevers utveckling
av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket finska eller meänkieli. Pedagogen står
till förfogande inom hela Övertorneå kommuns verksamhetsområde när det gäller minoritetsfrågor. Projektet finansieras via minoritetsspråksmedel. ”Uuet laulut”,
där elever har översatt, tränat och sedan framfört sånger
på meänkieli och finska genomfördes under hösten.
Teaterföreställning, lek med rim och ramsor i förskolorna, ”mukava iltapäivä”-caféer med föreläsningar på
meänkieli/finska och produktion av radioprogram med
barnröster är några av de aktiviteter som genomförts
inom projektet.

Ulf Hannu
Barn- och utbildningsnämndens
ordförande

Ansvarsområde
Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
finns förskola, förskoleklass, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, särskola, träningsskola, gymnasieskola,
kommunal vuxenundervisning (Komvux), kommunal
musikskola, uppdragsutbildningar, Högskoleförbundet
Östra Norrbotten samt svenska för invandrare. Förutom
barnomsorg och undervisning inom de olika verksamheterna omfattar ansvaret även måltidsverksamhet,
elevvård, skolskjutsar m.m.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete har tagits
fram på enhets- och förvaltningsnivå. Arbetsmiljöenkät
”Skolmiljö 2000” har genomförts bland personal och
elever och ska bli återkommande varje år.
En kompetensutvecklingsanalys har genomförts på
arbetslagsnivå i grundskolan i samarbete med Umeå
Universitets beteendevetarprogram. Analyser visar att
det efterlyses bl. a tydligare pedagogiskt ledarskap i
verksamheterna.

Politisk ledning
Barn- och utbildningsnämnden har, enligt av kommunfullmäktige utfärdat reglemente, 9 ledamöter och
9 suppleanter. Ordförande har varit Ulf Hannu (c) med
Kurt Juntti (ns) som vice ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden har haft en beredningsgrupp bestående av ordföranden, vice ordförande och
ledamoten Tomas Vedestig. I beredningsgruppen och
barn- och utbildningsnämnden har barn- och utbildningschefen Maarit Enbuske varit föredragande och
Tarja Lakkapää har varit sekreterare. Beredningssammanträden har hållits före varje ordinarie sammanträde.
Barn- och utbildningsnämnden har hållit sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2010 och
behandlat 90 §.
Administration
Barn- och utbildningsnämnden hade fram till augusti en
gemensam sakområdesadministration med kultur- och
fritidsnämnden, som leddes av barn- och utbildningschefen. Sedan hösten finns kultur- och fritidsnämndens
administration under kommunledningskontoret.
Viktiga händelser under året
Rektorsområdena har gått igenom sitt arbete med likabehandlingsplaner. Nya rutiner för arbetet är upprättade
utifrån Skolverkets allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Varje enhet upprättar
mål för sitt arbete utifrån en kartläggning och utvärderar sedan arbetet en gång per år. Förskoleverksamhet
eller barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, som
bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs. BUN har
tagit fram riktlinjer för godkännande och granskning av
sådana verksamheter.
Handlingsplan vid elevs otillåtna frånvaro i grundskolan
är framtagen. Syftet att är klargöra ansvaret och säkerställa att åtgärder sätts in i tidigt skede.

Tillsammans med Robertsfors, Sorsele, Storuman,
Vilhelmina och Överkalix kommuner har Övertorneå
deltagit i ett jämförelseprojekt. Slutrapporten blev klar i
december och är en uppföljande jämförelse av förskola,
grundskola, gymnasium och äldreomsorg ur ett brukarperspektiv. I undersökningen jämfördes service, kvalitet,
kostnader och resurser mellan de sex kommunerna som
ingick i nätverket SÖRV. Resultatet visar att Övertorneå
kommuns verksamheter håller en hög kvalitet. Liksom i
förra undersökningen 2008 är det Övertorneå som har
de bästa resultaten både i elevernas enkätundersökning och i de faktiska skolprestationerna. Det finns dock
en tendens till att de faktiska skolprestationerna blivit
sämre under 2010.
BUN har fortsatt samverkan kring barn och unga i Norrbotten inom Modellområdet Norrbus. ”Modellområden,
psykisk hälsa barn och unga” är ett utvecklingsarbete
inom Sveriges kommuner och landsting. Arbetet sker
i 14 olika modellområden spridda över landet och
handlar i stora drag om att främja den psykiska hälsan
hos barn och ungdomar genom förebyggande arbete
där alla aktörer hos kommuner och landsting gör sin del
och att utveckla arbets- och samverkansmetoder som
möjliggör helhetsstrategier. Dessa metoder ska kunna
tjäna som nationella exempel på lösningar. Övertorneå
tillhör Modellområde Östra Norrbotten tillsammans
med Norrbottens läns landsting samt Kalix, Överkalix
och Haparanda kommuner. Projektet har en projektledare och varje kommun har en delprojektledare på 20
%. Därutöver finns en arbetsgrupp i kommunen med
representanter från BUM, BVC, vuxenpsykiatrin, skolhälsovården, förskolan, migrationsenheten, socialen och
skolan. Genom samverkan ska dubbelarbete, flaskhalsar
och organisatoriska glapp undvikas. Det medför att
landsting och kommuner kommer att använda sina re-
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surser mer kostnadseffektivt och att bättre hjälp kan ges
till dem som behöver eller söker stöd. Flera utbildningar
och workshops har genomförts i projektet under året. En
gemensam hemsida har upprättats http://norrbus.overkalix.se/. Implementering av Norrbus – överenskommelsen, som handlar om rutiner för samverkan kring barn/
unga som är i behov av sammansatt stöd, har påbörjats i
verksamheterna. BUN i Övertorneå har tillsammans med
socialnämnden sökt egna externa medel för förebyggande arbete. En instruktör från Övertorneå och en från
Överkalix kommun har fått gå utbildning via modellområdet Norrbus och tillsammans genomfört en föräldrautbildning ”Tonårskomet” med deltagare från båda
kommunerna. En ny grupp startar under våren 2011.
Ett enskilt företag inom pedagogisk omsorg har etablerat sig i kommunen och har i dag två dagbarnvårdare
anställda: den ena i Pello och den andra i Övertorneå.
Verksamheten vid Bondens förskola i Kuivakangas och
familjedaghemmet i Aapua har avslutats från och med
2010-08-01 pga. minskande barnunderlag. Komvux,
gymnasiesärskolan och SFI har flyttat in i gymnasieskolans och grundskolans lokaler och därmed har de
tidigare lokalerna lämnats över till KS.
Den nya barn- och utbildningschefen Maarit Enbuske
tillträdde första januari.
Kvalitetsredovisning av kommunens skolverksamhet
har gjorts för år 2010 och delges kommunstyrelsen
och finns på kommunens hemsida www.overtornea.se
under skola och utbildning.
En matematikverkstad för ungdomar som ytterligare
vill utveckla sina kunskaper inom matematik startades
kvällstid under hösten tillsammans med ABF. Ungdomarna träffas tre timmar en kväll i veckan och intresset
har varit stort, främst från elever i gymnasiet.
Beslutet om att införa vårdnadsbidrag togs i december
2009 och började gälla f o m 1 januari 2010. Antalet
föräldrar som sökt och erhållit bidrag har varierat från
2-4/månad. De flesta har sökt om kortare perioder av 2-3
månader.
Nämnden tog i december beslut om riktlinjer för Sfi–
undervisningen, främst gällande den maximala undervisningstiden.
En internkontrollplan för 2011 är antagen och ska säkerställa att nämnden, ledning och annan personal skaffar sig
en rimlig säkerhet för att kommunens mål skall uppnås.
Förskole- och fritidsverksamhet
Under året har antalet barn i den kommunala förskolan
1-5 år varit 123 och i de enskilda förskolorna Solgläntan
18 och i Hedenäset 24. I familjedaghem har 3 barn varit
inskrivna fram till sommaren och i de kommunala fritidshemmen har 99 barn nyttjat barnomsorgsplats, varav
28 6-åringar. Vid Björkbackens fritids i Hedenäset har 29
barn varit inskrivna.
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Förskoleklass, grundskola, särskola och kommunal
musikskola
Antalet elever i den kommunala grundskolan F-9 har
i genomsnitt varit 399 och i den fristående grundskolan 107. I grundsärskolan har 5 elever varit inskrivna. I
gymnasiesärskolan har 4 elever gått på det individuella
programmet med verksamhetsträning. I den kommunala musikskolan har 150 elever deltagit. Eleverna
väljer att spela på individuella instrument, körsång eller
gruppspel.

lokal UF–mässa. En egen plan och budget har upprättats
för UF -verksamheten.

Skolenheterna har på olika sätt och i olika omfattning
arbetat med projekt, temadagar och internationalisering. Utflykter, studiebesök i Teknikens Hus, idrottstävlingar/turneringar, skördefest i åk 5, loppmarknader,
samarbete med finska förskolan/gymnasiet/särskolan
och insamling till ”världens barn” är några exempel av
aktiviteter som genomförts vid sidan av den ordinarie
undervisningen. Åk 5 i Övertorneå har startat ett ämneslärarförsök i liten skala i syfte att utveckla undervisningen. Högstadiet har genomfört tema Arbetsmiljö och
elevrådet har upprustat, målat och förnyat möblerna, i
uppehållsrummen under höstlovet. Bärbara datorer har
köpts till eleverna i åk 7-9 i Svanstein och till eleverna
i åk 8 och 9 i Övertorneå. Inom grundskolan har ÖPP
-projektet (Örebropreventionsprogram), som syftar till
att motverka användning av alkohol och tobak, fortsatt.
Kommunala musikskolan har haft verksamhet vid
samtliga kommunala skolenheter och Hietaniemi Friskola. Musikskolans konserter är alltid uppskattade och
välbesökta.
Gymnasieskolan
Antalet elever som tog studenten vårterminen 2010 var
36. Elever som började gymnasiet under hösten var 66.
Totala elevantalet har i snitt varit 157. Skolan har haft 10
program (varav 7 yrkesförberedande) och därtill individuella program under vårterminen. Från hösten har två
nya program startats i samarbete med Utbildning Nord:
Byggprogrammet (husbyggnad, måleri och plåtslageri)
och hantverksprogrammet med inriktning frisör. Under
hösten har det på GÄG gått 7 elever som varit folkbokförda i en annan kommun. IVIK -programmet har från
hösten haft 12 elever (asylsökande ungdomar respektive
flyktingar) med möjlighet att studera åtta ämnen för att
komma in på gymnasieprogram ht 2011. Enligt den nya
skollagen behövs minst godkänt i åtta ämnen i stället för
tidigare tre ämnen: svenska, matematik och engelska.
Ett UF -företag utmärkte sig under våren med ett förstapris i Norrbottens UF-mässa och fick därmed delta i
Riksmässan. Från hösten har en arbetsgrupp bildats och
arbetet med UF -företagsamhet har tagit fart. Totalt 15
företag med 38 elever involverade har startat sin verksamhet under hösten och till våren 2011 organiseras en

Kommunala vuxenutbildningen
Under verksamhetsåret 2010 har 87 nya svenskar fått
undervisning inom de olika studievägarna i Sfi (svenska
för invandrare). Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)
har ökat i antal elever, från 13 under 2009 till 24st under
verksamhetsåret 2010. De som läser gymnasiala kurser
på komvux har också blivit fler, totalt 36 personer. Möjligheten att läsa på distans är borta och de som behöver
undervisning måste läsa tillsammans med gymnasiet på
deras lektionstider.
Under verksamhetsåret 2010 har regeringen satsat på
yrkesutbildningar för vuxna. Satsningen kallas yrkesvux.
Övertorneå kommun sökte och tilldelades 12 årsplatser
i första ansökningsgenomgången, men fick senare fler.
BUN fick 600 000 kr att bedriva yrkesutbildningar för.
Totalt 27 elever har studerat eller studerar under läsåret
2010/11 omvårdnads-, måleri-, el- eller hotell- och restaurangkurser. Även teoretiska kurser läses.
Tornedalens Folkhögskola har även i år anordnat Allmän
kurs med individuell inriktning (särvux) och därmed har
kommunen inte haft egen verksamhet inom området.
Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Under verksamhetsåret 2010 har 19 ortsbor registrerats
på olika programutbildningar och 30 på enstaka kurser
på högskolenivå. Detta är en ökning från föregående
år. Studenterna har fått föreläsningar över webben och/
eller videokonferenser. Tentor har skrivits och administrerats, VFU-platser och andra praktikplatser har ordnats
och administrerats. Kurser inom personalvetande och
arbetsledning har getts av LTU och Umeå Universitet.
Vidare har tillstånd erhållits för yrkeshögskoleutbildning
i samarbete med Göteborgs Handelsakademi.
Kompetensutveckling
Nästan all pedagogisk personal i centralorten har under
våren 2010 genomgått en utbildning ”Att känna igen
och förstå neuropsykiatriska funktionshinder” via Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totalt 107 pedagoger
deltog och 101 av dem blev godkända i utbildningen.
Innehållet var uppdelat i sex moment, en dag per moment.
Höstens gemensamma utbildningsdag för all personal
inom skolan handlade om den nya skollagen, som ska
tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011.
Andra hälften av dagen ägnades åt betyg och bedömning. Arbetet med implementering av de nya Läroplanerna och kursplanerna har pågått under hösten inom
de olika verksamheterna, i grundskolan bl. a tillsammans
med Hietaniemi Friskola för att skapa en gemensam
syn om de nya styrdokumenten. Alla pedagoger från
gymnasiet, två från särskolan och elva från grundskolan

74

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

har deltagit i Skolverkets implementeringskonferenser
om de nya styrdokumenten. Rektorerna och barn- och
utbildningschefen har också deltagit i Skolverkets konferenser, som har varit speciellt riktade till ledningen.
Utbildning inom jämställdhet, initierat av KS via jämställdhetsprojektet, har genomförts med all personal.
Skolledarna har fått en fördjupad utbildning inom
området.
Personalen på gymnasieskolan har fått utbildning i Ung
Företagsamhet i samarbete med UF Norrbotten.
Två av rektorerna har påbörjat Skolverkets utbildning
”Rektor som pedagogisk ledare i matematik”, som syftar
till att hjälpa kommunerna att själva granska undervisningen i matematik, att göra egna undersökningar av
utbildningsbehov och därmed få verktyg för att utveckla
matematikundervisningen.
Inom modellområdesprojektet Norrbus har det organiserats ett antal workshops och utbildningar, bl a om att
möta barn med särskilda behov – ADHD och autism . En
workshop med tema ”Tidig insats i samverkan” genomfördes i Övertorneå den 18 maj med totalt 170 deltagare
från kommunerna i Östra Norrbotten. En pedagog har
fått gå instruktörsutbildning i metoden ”Tonårskomet”,
som riktar sig till föräldrar. De utbildningar som genomförts centralt i projektet läggs alltid ut på webben,
Tre pedagoger från grundskolan och gymnasiet har
deltagit i lärarlyftet (universitetskurser) och tre från
förskolan har deltagit i förskolelyftet. Båda utbildningsformerna finansieras via statliga medel och innebär att
den studerande tar tjänstledigt under utbildningstiden,
men erhåller 80 % av sin lön.

mål har varit tillfredställande inom de flesta områdena.
Särskilt kan nämnas det framgångsrika arbetet med
UF-företagsamhet och ett utökat samarbete med Utbildning Nord via två nya program. Läsning har fortsatt varit
ett prioriterat område i syfte att minska skillnaderna
mellan pojkar och flickor, men fortfarande har pojkar
generellt sämre resultat än flickor. Det ökade samarbetet
mellan gymnasieskolorna i Östra Norrbotten har varit
svårt att genomföra, eftersom de större kommunerna
gärna vill ha sina utbildningar på hemorten. Samverkan
med Överkalix har också stött på hinder på grund av
bristande bussförbindelser, vilket omöjliggjort daglig
pendling. Bristen på små lägenheter i Övertorneå har
försvårat för elever som velat bo på utbildningsorten.
I förskoleverksamheten har alla som varit i behov av
barnomsorgsplats kunnat beredas plats omgående.
Nationella prov har genomförts i år 3 i ämnena svenska
och matematik. Av sammanlagt 40 elever klarade 88 %
av eleverna målen i svenska och 85 % i matematik. I år 5
har nationella prov genomförts i ämnena svenska, matematik och engelska. Av sammanlagt 47 elever klarade
94 % av eleverna målen i svenska och engelska och 87
% i matematik. Antalet avgångselever i år 9 vårterminen
2010 var 70. Femton av eleverna saknade betyg i något/
några av ämnena matematik, svenska eller engelska.
Andelen elever som därmed var behöriga att påbörja ett
nationellt program på gymnasiet var 79 % (riket 88 %).
Efter sommarskolan var antalet behöriga till ett nationellt program 83 %.
Andelen elever i gymnasieskolan på nationella program
folkbokförda i kommunen som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år, och därmed fått slutbetyg, var 80,8 %
(riket 76 %). För huvudmannens skola (GÄG) var andelen
elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år 80
% (riket 76 %, kommungruppen 76 %) och exkl. IV-programmet 82 % (riket 83 % och kommungruppen 81 %).
Den genomsnittliga betygspoängen för elever som gick
ut Gränsälvsgymnasiet var 15,0 (9: e bäst i Sverige) och i
riket 14,0 (2010). Gymnasieskolan håller fortfarande hög
kvalitet jämfört med resultaten för riket.

Rektorer och fem inspirationspedagoger har påbörjat
en utbildning via Rektorsakademin tillsammans med
Överkalix kommun om implementering av ”en-till-en”
– datorsystem inför den planerade IT-satsningen under
2011.
Elevhälsans personal och mobbningsteamen från de
olika skolorna deltog i en konferens om att förebygga
mobbning.
Förutom de gemensamma utbildningarna har personal inom de olika verksamheterna deltagit i kurser och
konferenser i länet utifrån eget intresse och verksamheternas behov.
Mål/Måluppfyllelse
Kommunens skolplan är barn- och utbildningsnämndens politiska styrinstrument och är ett komplement till
läro- och kursplaner. Måluppfyllelsen utifrån skolplanens

Framtiden
Vikande födelsetal under de senaste åren har medfört
att kommunen beslutat om ändrad struktur i förskolan
och grundskolan med färre enheter och därmed också
minskade lokalytor. Under de närmaste åren håller
dock sig elev- och barnunderlaget på en jämn nivå med
följden av att det inte finns större behov av strukturella
förändringar. Hur den fortsatta fria etableringsrätten
för fristående förskolor och pedagogisk omsorg och
därmed utökade valfriheten för föräldrar, kommer att
påverka kommunens barnomsorgsverksamhet i framtiden är svår att förutse. Tack vare nyanlända flyktingar till
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kommunen har barn/elevminskningen dämpats. Minskningen inom gymnasieskolan har följt grundskolans
siffror med en fördröjning. I snitt väljer ca 70 % av kommunens grundskoleelever att gå i den egna kommunen.
Utmaningen för gymnasieskolan är att profilera sig för
att i framtiden kunna locka fler elever från andra kommuner. I det arbetet behöver hela kommunen involveras
för att ungdomarna ska ha möjligheter till meningsfulla
fritidsaktiviteter och även eget boende.
Åren 2011 och 2012 kommer att vara förändringarnas år
från statligt håll i och med en ny skollag, ny läroplan för
förskolan, läroplansreformen i grundskolan, ett förändrat betygssystem, tidigare betyg, lärarlegitimation och
gymnasiereform med bl. a lärlingsutbildning. Det kommer att innebära ett stort implementeringsarbete, som
redan påbörjats, inom de olika enheterna och därmed
också kräva kompetensutvecklingsinsatser.
Den stora utmaningen för våra verksamheter är att
hinna följa med i utvecklingen och fundera över vilka
framtidskompetenser vi behöver utveckla hos barnen/
eleverna för att de ska ha goda förutsättningar att möta
framtiden. Användningen av informations- och kommunikationsteknik behöver bli en del av vardagen och
fungera som ett pedagogiskt verktyg. Den fysiska miljön
behöver anpassas med tanke på elevernas och personalens arbetsmiljö och de behov, som den moderna
pedagogiska verksamheten fordrar.
Kvalitetssäkringen av och ett effektivt nyttjande av
resurser i våra verksamheter är också oerhört betydelsefullt med tanke på att de utökade kostnaderna bl.
a utifrån löneförhöjningarna inte kan motverkas med
minskade kostnader med hjälp av strukturella förändringar inom de närmaste åren. I stället behöver verksamheterna hitta nya effektiva sätt att arbeta och att arbetet
ska i stor utsträckning utgå ifrån den aktuella pedagogiska forskningen, allt i syfte att nå högre måluppfyllelse
med de medel som vi har.
Kommunens flyktingmottagande förväntas fortsätta
under de närmaste åren, vilket bl a medför att behovet
av komvux kommer att öka på både grundläggande och
gymnasial nivå. Behoven kommer att vara väldigt olika
för individerna, beroende på var och ens tidigare utbildningsbakgrund. Även gruvetableringen i Pajala kan vara
en möjlighet för våra kommuninvånare och vi behöver
anpassa utbudet av yrkesutbildningar utifrån det behov
som uppstår.
Sjuktal inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde åren 2008-2010
Sjukfrånvaro i %

2008

2009

2010

Kvinnor

6,43

4,07

5,17

Män

3,68

1,89

4,69

Totalt

5,86

3,67

4,78

67,88

57,09

50,54

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar
i % av totalfrånvaron
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Ekonomisk sammanställning, Nyckeltal/verksamhetsmått Driftredovisning angivet i tkr
Driftredovisning angivet i tkr
Verksamhet

Redovisning 2009
Kostnader

Barn- och utbildningsnämnd

919

Barn- och utbildningskontor

1 686

Redovisning 2010

Intäkter
75

Kostnader

Avvikelse

Intäkter budget 2009

947

8

418

1 363

1

82

Datasatsning

223

Övergripande åtgärder,
inklusive elevassistent

900

142

1 287

0

-301

Hietaniemi friskola

7 886

445

9 083

516

-1 093

Fristående, förskola fritidshem

5 093

405

4 419

415

847

Vårdnadsbidrag

0

0

135

0

-135

Pedagogisk omsorg

0

0

522

26

-497

Elevresor grundskola

2 667

97

2 142

136

194

Elevavgifter grundskola

1 463

26

1 282

32

50

32 411

1 185

31 255

930

-187

Särskola

2 867

9

2 670

0

187

Kommunal musikskola

1 026

155

1 009

74

-68

692

7

889

5

-20

24 959

2 604

25 731

2 865

269

2 209

1 067

3 165

549

-1 709

Grundskola

Elevresor gymnasiet
Gymnasieskola inkl NORD & Särgymnasiet
Vuxenutbildning inkl SFI

240

0

Distansutbildning

504

Barnomsorg centralt

688

50

757

0

102

15 506

1 624

16 412

1 637

-437

1 526

2

-14

Förskola

522

91

Förskoleklass

1 609

Fritidshem

5 265

732

5 360

782

171

Familjedaghem

355

48

505

28

-125

Summa brutto

108 928

8 671

111 221

8 006

- 2174

Summa netto

105 103

Barn- och utbildningsnämnden har under 2010 i
realiteten genererat ett överskott på 326 tkr, men det
redovisade resultatet visar ett underskott på 2 174 tkr,
beroende på att nämnden inte tagit emot det av kommunstyrelsen beviljade extra täckningsbidraget (upp
till 2 500 tkr) för SVA (svenska som andraspråk) och SFI
(Svenska för invandrare). Kostnader för SVA, SFI (drygt 2
400 tkr) samt olika pensions- och avgångslösningar för
övertalig personal (inte fullt 2 000 tkr) utgör tillsammans
mer än det redovisade underskottet. Med dessa kostnader i åtanke har barn- och utbildningsnämnden gjort ett
starkt ekonomiskt resultat för 2010.
De verksamheter som genererat större överskott är
barn- och utbildningsnämnden, fristående förskola,
fritidshem, elevresor grundskola, särskolan, gymnasieskola inkl Nord och särgymnasiet, barnomsorg centralt
och fritidshem.
De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna övergripande åtgärder inklusive elevassistenter,
Hietaniemi friskola, vårdnadsbidrag, pedagogisk om-

103 214
sorg, grundskola, SFI, förskola och familjedaghem.
Överskottet för barn- och utbildningsnämnden orsakas
huvudsakligen från att pengar som avsatts för förtida
avgångar nyttjats men inte belastat nämnden utan
direkt berörda verksamheter. Det har funnits färre barn
i fristående förskola och fritidshem. Kostnaderna för
elevresorna i grundskolan blev mindre än budgeterat.
Minskning av tjänst och skolskjutskostnader för både
grundsärskolan och särgymnasiet har genererat ett
överskott. Barnomsorgen centralt har inte nyttjat utbildningsanslag fullt ut. Överskottet för fritidshem kommer
från mer intäkter än budgeterat.
De negativa avvikelserna för barn- och utbildningsnämnden orsakas av: avgångslösningar för elevassistenter, Hietaniemi friskola nytt avtal samt fler elever
än prognostiserat, vårdnadsbidraget samt pedagogisk
omsorg som tillkom under 2010 och inte var budgeterad, SVA-undervisningen inom grundskolan, SFIundervisningen samt avgångslösningar för förskola och
familjedaghem.
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Nyckeltal/Verksamhetsmått

2006

2007

2008

2009

2010

Antal elever egen grundskola*

475

441

420

394

364

Antal elever egen gymnasieskola*

189

177

156

151

157

Grundskola

2 245

1 845

2 080

2 262

2 282

Gymnasieskolan exkl NORD

2 538

1 960

1 545

2 775

2 361

217

143

217

62

84

Grundskola

16 809

18 364

18 329

16 919

17 213

Gymnasieskolan exkl NORD

13 324

14 312

15 028

14 935

13 906

Grundskola (inkl SVA)

40 464

44 934

45 723

45 392

49 547

Gymnasieskolan exkl NORD

36 505

41 787

47 771

42 938

39 818

62

58

59,5

53,5

56

126 197

115 245

116 141

123 484

124 487

189

177

177

151

157

99 042

103 998

114 929

105 216

95 380

157

147

146

154

150

5 318

5 661

6 786

5 655

6 232

9,85

9,65

9,15

9,4

8,6

*genomsnittligt under året
Läromedelskostnad kr/elev

Musikskola
Lokalkostnad kr/elev

Undervisning lärarlön kr/elev

Gymnasieskola
Antal elever i annan kommun
Interkommunala kostn kr/elev
(inklusive inackorderingstillägg)
Antal elever i egen kommun
Kostn kr/elev i egen kommun
(inkl NORD, exkl särgymnasiet)
Kommunal musikskola
Antal elever
Kostn kr/elev
Antal lärare exkl. SVA
Grundskola/100 elever
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Personalredovisning
En badmästare har slutat den 7/1, tjänsten tillsatt med
vikariat till 30/4. En ny badvakt har anställts fr.o.m 1 oktober. Biblioteket, en person har varit tjänstledig på 40 %
från och med 2010-10-18, en vikarie är tillsatt.
Henrik Luttu
Kultur- och Fritidsnämndens
ordförande
Ansvarsområden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens
uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten omfattande bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård samt
sport- och fritidsanläggningar. Nämnden ansvarar även
för stöd till föreningar och organisationer genom verksamhetsbidrag och stöd till arrangemang.
Politisk ledning 2010
Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter med
ersättare. Nämnden beslutade att inte ha några beredningssammanträden, utan utökade antalet nämndsmöten från fyra till sex. Kultur- och fritidsnämnden har hållit
sex sammanträden under verksamhetsåret 2010 och
behandlat 110 ärenden. I samband med sammanträden
har tid avsatts för information från olika verksamhetsområden såsom föreningar, ungdomsråd och programområden.
Ordförande har varit Henrik Luttu,(m) och vice ordförande Ylva Ylinenpää Sannemalm.
Förändringar under året
Ylva Ylinenpää Sannemalm ersatt av Karl-Erik Modig
2010-09-13.
Kultur- och fritidsnämndens administration
• Maarit Enbuske, sakområdeschef (barn- och utbildningschef ) t.o.m. 2010-04-30
Ulrika Nilsson, förvaltningschef fr.o.m 2010-05-01
t.o.m 2010-12-06
• Anna-Karin Luttu, vik. kultur- och biblioteksansvarig
t.o.m. 2010-02-28
• Ylva Ylinenpää Sannemalm, vik. kultur ansvarig,
fr.o.m. 2010-08-01 t.o.m. 2010-12-31
• Anna-Karin Luttu, biblioteksansvarig fr.o.m 2010-03-01
• Christer Töyrä, vik. fritidsansvarig
• Hjördis Niemi, assistent t.o.m 2010-07-31
• Ylva Ylinenpää Sannemalm, vik. assistent fr.o.m 201008-01
• Tomas Rautila, fritidsanläggningar
Totalt omfattar kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 11 årsarbetare 2010.

Viktiga händelser inom Kultur- och
fritidsverksamheten
• Under året utdelades bidrag till 24 föreningar.
• Under året har 275 388 kr betalats ut i aktivitetsstöd
till 10 föreningar. Totalt antal deltagartillfällen har varit
20 229, fördelat på 6 051 träningstillfällen för flickor
och 13 561 för pojkar. Jämfört med 2009 så har det
deltagartillfällena minskat med 5 607.
• Tornedalsteatern har under året framträtt i Övertorneå
med pjäserna ”105 kurvor” och ”Kainos sånger”.
• Traditionellt nationaldagsfirande den 6 juni i Övertorneå Kyrka.
• Py Bäckman uppträdde i Övertorneå Kyrka den 8 juni.
• Tornedalens bibliotek tog emot förhandsröster under
de allmänna valen, 1/9-19/9. Total lämnades 1211
förhandsröster in.
• Hans Alatalos uppsättning av ”Nurmen lintu” arrangerades på Folkets Hus.
• En ny bokbuss har köpts in och den gamla bussen
såldes till Svenska kyrkan i Falun.
• Petra Östergren besökte Tornedalens Bibliotek och
berättande om sitt författarskap.
• Julkonserter har genomförts i Övertorneå och
Neistenkangas.
• Under året har bildats en arbetsgrupp som skall se
över möjligheten samt ev. placering och utrustning
för ett ”Musikens Hus” i Övertorneå, senare omdöpt till
”Kulturens Hus”.
• Kultur- och Fritidsnämnden har delfinansierat en ny
matarenhet till Ruskolabacken, för att klara snötillverkning utan att behöva använda dieselelverk.
• Kultur- och Fritidsnämnden har medfinansierat Norrbottens Fotbollförbunds projekt ” En förening i varje
by – fotboll för alla”. Från kommunen är Pol/Svansteins
FF med i projektet.
• Vid en stöld i Ruskolabacken tillgreps två snökanoner.
Kultur- och Fritidsnämnden har beviljat bidrag för
inköp av nya kanoner.
• Fritidsgården ”Frippes” har genomfört en del samverkansprojekt tillsammans med fritidsgården i Ylitornio.
• KFN tillsammans med Norrbottens övriga kommuner
och Länsstyrelsen har finansierat en skoterkarta för
hela Norrbotten.
• Schottis i A-dur för det enkla livet av Marita Mattsson
Barsk, vinnare av Tornedalsteaterns manuspristävling,
spelades upp av Tornedalsteatern och Svarnsteins
amatörteater.

Ekonomisk utvärdering driftredovisning
Nettoårsbudget för kultur- och fritidsnämnden avseende 2010 är 12 036,2 tkr. Resultatet för året visar på
+ 805,5 tkr.
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Måluppfyllelse 2010
För att främja det goda livet möjliggöra till ett rikt och
varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, samt
stimulera till ökad gemenskap och jämställdhet mellan
könen och över generationsgränserna.

Stimulera och aktivera kultur- och fritidsprocesser,
projekt och arrangemang för att få en levande bygd för
såväl kommuninvånare som besökare.
Alla ungdomar ska vara med i en förening.

Mål

Måluppfyllelse

Kultur och fritidsnämnden skall besöka minst en anläggning/
förening per år för att informera sig om verksamheten.

– uppfyllt. Nämnden har besökt ridstallet,
isladan och nya bokbussen.

Genomföra träffar med skolungdomar.

– delvis uppfyllt.

Föreningskontrakt införs.

– ej uppfyllt.

3 av 4 ungdomar ska vara aktiva i en förening.

– delvis uppfyllt.

Genomföra öppet hus på Frippes för mellanstadiet .

- uppfyllt i september..

Frippes utlokaliseras till annan ort 1 ggr/år

– uppfyllt, Ylitornio

Genomföra mångkulturella möten i samarbete med befintliga
föreningar/studieförbund.

- uppfyllt

Inköp av ny bokbuss i samverkan med Haparanda kommun.

– uppfyllt, ny bokbuss invigd i oktober.

Personal ges möjlighet att informera om sin verksamhet till nämnden

– uppfyllt.

All personal skall utnyttja friskvårdstimmen.

- delvis uppfyllt.

All personal erbjuds minst en kompetenshöjande insats per år

- uppfyllt.

Nyckeltal/verksamhetsmått

2006

2007

2008

2009

2010

49

88

66

61

110

- biblioteket

51 698

49 135

46 791

39 735

36 041

- bokbussen

28 134

18 848

15 785

18 132

14 743

- kommunen

79 832

67 987

62 576

57 867

50 784

15,4

13,4

12,5

11,8

10,5

55 178

48 440

43 668

38 544

48 052

- sporthallen, Övertorneå

66 800

70 000

74 000

75 500

74 700

- simhallen

10 090

11 465

11 440

11 278

7 751

- simhallen Svanstein

5 285

5 000

Såld

Såld

Såld

- simhallen, Hedenäset

1 500

5 544

3 010

3 600*

- isladan

9 649

9 360

11 937

10 253

9 227

12 257

11 565

14 791

18 385

21 103

-dagtid i genomsnitt

22

17

34

37

46

-kvällstid i genomsnitt
* gäller gymnastiksal och simhal

36

36

42

52

59

Antal behandlade ärenden i KFN
Totalt utlånade media:

- utlåning/invånare
Antal besök biblioteket
Antal besök idrottsanläggningar:

Antal besök Fritidsgården
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Jämförelsetal Norrbotten, utlån totalt/invånare %

Framtiden
• Arbeta för ett utökat samarbete med kommunerna på
finska sidan.

2006

2007

2008

2009

2010

Övertorneå

15,4

13,4

12,5

11,8

10,5

Arvidsjaur

8,3

8,9

9,5

9,3

Jokkmokk

7,8

8,8

8,7

8,6

Överkalix

7,9

7,6

8,7

8,8

Arjeplog

8,9

7,9

10,2

9,3

2006

2007

2008

2009

2010

ABF

193

217

205

165

191,3

Vuxenskolan

167

171

179

119,8

97,6

10

7

8

2,2

0,7

Medborgarskolan

3

1

0

2,2

1,2

Studiefrämjandet

36

12

3

1,0

0,6

• Att i samverkan med skola och föreningsliv, verka för
gemensamma lokaler för musik och kultur i
kommunen, ”Kulturens Hus”

SISU

3

3

0

0

FS/Bilda

5

7

3

2,8

2,9

• Se över den framtida organisationen av fritidsanläggningarna

NBV

2

2

1

6,9

5,6

420

421

401

300

300

13 386 11 011

8 954

9 107

7 738

44,67

32,95

38,76

• Utveckla Nordkalottens kultur- och forskningscentrum
samt undersöka eventuell samordning med Tornedalens Bibliotek.
• Undersöka möjligheterna till att utöka bokbussverksamheten, t ex samarbete med Överkalix, Pajala och
Ylitornio

Bidrag studieförbunden
Bidrag, Tkr

Sensus

Summa, Tkr
Studietimmar

Kr/studietimme 31,41

38,22

Antal föreningar i Övertorneå kommun
2006

2007

2008

2009

2010

34

34

33

33

33

7

7

7

7

7

Fiske- o jaktföreningar

11

11

11

11

11

Kultur- o byaföreningar

28

28

31

31

31

Studieförbund

5

5

5

5

5

36

36

34

35

35

121

117

121

122

122

Idrottsföreningar
Skoter- motorföreningar

Övriga
föreningar
TOTALT

• Stötta ungdomsrådet i deras arbete
• Stötta föreningar i deras arbete mot droger
och alkohol

• Översyn av atletklubbens lokaler
• Verka för att fler ungdomar är aktiva i föreningarnas
verksamhet
• Stödja ledarutbildning ex styrelseutbildning och
första hjälpen
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Driftredovisning

Verksamhet, Tkr
Idrotts- och
fritidsanläggningar

Redovisning
2009
Kostnader

Redovisning
2010

Intäkter

Kostnader

Intäkter

7 661

1 317

7 517

1 406

Stöd till
fritidsverksamhet

760

4

1 037

7

Kulturverksamhet

4886

765

4 481

657

Stöd till
kulturverksamhet

587

Administration,
nämnd

770

1

725

2

Summa brutto

14 664

2 087

14 297

2 072

537

Investeringsredovisning
Verksamhet
tustental kronor

Redovisning 2010

Avvikelse
Budget

Utgifter
Fritid
640 Isladan, konvertering

45,4

454,6

917,3

282,7

962,7

737,3

Summa netto
Kultur
6310 Ny bokbuss
Summa netto
Totalsumma
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SOCIALNÄMNDEN

Östen Lejon
Socialnämndens ordförande
Verksamhetsområden
Socialnämnden i Övertorneå är den politiska nämnd
som ansvarar för socialtjänstens uppgifter såsom att
ge kommunens invånare omsorg och service. Verksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer
med funktionsnedsättningar, kommunal hälso- och
sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Respektive
verksamhetsområde arbetar med att tillgodose enskilda
och gruppers behov utifrån aktuella lagrum. Flera lagar
reglerar verksamheten bland annat socialtjänstlagen
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Äldreomsorgen erbjuder äldre hjälp- och stöd i hemmet i
olika former. Närstående som vårdar en anhörig kan få
stöd och avlastning. Har den äldre ett omfattande behov
av hjälp dygnet runt kan behovet tillgodoses genom
insatsen särskilt boende. Personer med funktionsnedsättningar kan få olika former av stöd för att underlätta
boendet, bryta isolering, hjälp med personlig omvårdnad, underlätta för individen att delta i samhällslivet och
i fritidsaktiviteter samt ge meningsfull sysselsättning. I
kommunens särskilda boenden har kommunen ansvar
för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Äldre och personer med funktionsnedsättningar som
har långvariga eller bestående funktionshinder kan beviljas färdtjänst. Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer och
arbetar med att hjälpa och stödja den enskilde att stärka
sina resurser. Det kan handla om stöd och hjälp när det
gäller ekonomi, missbruk, psykiatri, barn och familj eller
familjejuridiska frågor samt annan social problematik.
Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd
avsett för personer med psykiska funktionshinder. Det
personliga ombudet kan stödja individen med exempelvis olika myndighetskontakter.
Verksamhetens utfall
Socialnämnden redovisar ett överskott på totalt 2 363
tkr mot fastställd budgetram. Socialförvaltningens gemensamma administration redovisar ett underskott på
–878 tkr främst beroende på kostnader för orsakade av
ej budgeterade kostnader vid omplacering av chef. Verksamheten hade även tillkommande kostnader för reparationer av leasingbilar i samband med leasingavtalets
slut. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på – 1,093 mkr, underskottet beror till stor del på

ej budgeterade kostnader för biståndshandläggare som
tillkommit efter omorganisering av chefs- och ledningsorganisation. En del av äldreomsorgens överkott beror
på denna orsak eftersom budgeten för biståndhandläggarnas lönekostnader legat kvar där. Behandlingskostnader för barn placerade på SIS-institutioner vuxna har
också ökat med 1,0 mkr utöver budget. Äldreomsorgen
redovisar ett överskott på + 2,6 mkr, främst beroende på
minskade OB kostnader, minskad arbetsgivaravgift för
arbetstagare under 26 år samt minskat vikarieintag på
vid ordinarie personals frånvaro tillsammans med bra
resursfördelningssystem inom hemtjänsten.
Funktionshinder redovisar ett överskott på +1,3 mkr,
orsak till detta även här är minskade kostnader för
arbetsgivaravgifter för personal under 26 år samt att
brukare med personlig assistans flyttat från kommunen.
Psykiatrin uppvisar ett resultat på +260 tkr.
Viktiga händelser under året
Socialförvaltningen har genomfört en omorganisation
som trätt i kraft 2010-04-01 detta innebär renodling
av myndighetsutövning och verkställighet. Biståndshandläggningen renodlades, nu finns två specialiserade
biståndshandläggare som har att utreda behov och
fatta beslut om insatser för äldre och personer med olika
typer av funktionsnedsättningar. Hemtjänsten har blivit
ett eget verksamhetsområde, fristående från de särskilda boendena. En enhet för hälso- och sjukvårdsverksamheten har tillskapats. Socialpsykiatrin har organiserats
inom individ- och familjeomsorgen.
Rekrytering av nya socialsekreterare till Individ- och
familjeomsorgen slutfördes under året. Arbetsbelastningen för socialsekreterarna har varit omfattande, dels
beroende på att tjänsterna tillsatts med nya personer,
vilket medför att det tar tid att komma in i arbetet, ta
del av rutiner etc , dels för att antalet barn- och missbruksärenden ökat markant. För att arbetsbelastningen
inte skulle bli för stor och för att stödet till utsatta inte
skulle bli lidande, tillsattes en extra socialsekreterare
under hösten/vintern 2010/2011. Arbetsmiljöverket
var under hösten på inspektionsbesök för att granska
socialsekreterarnas arbetsmiljö. En revision gjordes på
Individ- och familjeomsorgens verksamhet i november.
Både arbetsmiljöverkets granskning och IFO-revisionen
visade att fortsatta satsningar på utbildningsinsatser
och utveckling av verksamhetssystemet Pro capita inom
Individ- och familjeomsorgen behövs. Dessutom påtalades behovet av strukturerade öppenvårdsinsatser.
Under 2009 genomfördes klartläggning av nuläget
i modellområdet Norrbus Östra Norrbotten. Det har
handlat om inventering, praktiska analyser och kunskapsinhämtning samt om att samla in tillgänglig
statistik på området. I början av 2010 har en analys av
kartläggningsmaterialet gjorts. Under andra halvan av
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2010 har handlingsplaner tagits fram för det fortsatta
arbetet i modellområdet. Det praktiska arbetet efter
handlingsplanen startade i slutet av 2010 och fortsätter
under 2011. Förebyggande verksamhet inom barn- och
ungdomsvården har utvecklats utifrån Norrbus projektet, förvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen i Övertorneå och Överkalix
kommuner satsat på föräldrastödsutbildningar i form av
Komet- programmet riktat till föräldrar med tonåringar.
LSS-boende verksamheten har vuxit ytterligare. Ytterligare två personer har fått plats på LSS-boende.
Kommunfullmäktige beslutade i november att bevilja
Socialnämnden 3,7 mkr i utökad ram till 2011, varav 2,8
mkr är avsett till drift av ett nytt LSS-boende.
Nyinvigning av Särkivaaragårdens lokaler hölls i april
2010. Då fick Särkivaaragården även en ny tf. enhetschef.
Socialnämnden beslutade i maj att lägga ut driften av
äldreboendet Särkivaaragården på entreprenad. Ärendet är prövat av flera instanser och är ej avgjord ännu.
Länsmansgården fick ny enhetschef sommaren 2010
efter omorganisation. Länsmansgården fick tillsammans
med Björkebygården nämndens utmärkelse för bästa
måltidsmilö 2010. Föreningslokalen på Länsmansgården
har nyttjats flitigt av olika pensionärs- och handikappföreningar. Björkebygården firade 40-årsjubileum i augusti
2010. En fest med anledning av firandet hölls den 21
augusti. Björkebygården bjöd på grillat och tårta, dragspelsklubben underhöll, flera tal hölls, En av de boende
ställde ut sina tavlor.
När hemtjänsten separerades från boendet i Norra kommundelen efter omorganisationen, blev det tydligt att
verksamheten vid Älv- och Polgården var beroende av
den personal som arbetar i hemtjänsten. Socialnämnden tog därför beslut om utökad bemanning till 0.61
årsarbetare per boendeplats på Pol- och Älvgården inför
2011.
Omorganisationen har gjort att det blivit lugnare på
de särskilda boendena och mer tid kan avvaras till de
boende, vilket upplevs positivt. Personal vid de särskilda
boendena för äldre vill efter omorganisationen satsa på
mer sociala aktiviteter tillsammans med de boende. För
att bli inspirerade har tex. en verksamhet varit på en studieresa till Källbogården i Piteå kommun. Vissa arbetar
redan med reminiscens, andra vill börja med det. Verksamheterna kommer också att efterfråga aktiviteter av
frivilliga såsom exempelvis PRO. Idag erbjuds gymnastik
med sjukgymnast, gudstjänst och musikunderhållning
regelbundet.
Nätverksbaserade Edu-Key utbildningar i bemötande,
lagar och hygien har de flesta ordinarie personal och
flertalet av vikarierna genomfört. All ordinarie personal
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har genomgått jämställdhetsutbildning. När det gäller
brandskyddet har verksamheterna haft brandgenomgångar under året. Socialpsykiatrin har under året satsat
på utbildning i MI, Motivational interviewing, för att
stärka personalens resurser att föra bra samtal. Detta är
ett evidensbaserat sätt att intervjua personer där brukarnas motiv undersöks och används för dem.
Arbete med att få vård- och omsorgspersonalen att
dokumentera det sociala innehållet i verksamheterna
har fortgått under året. En mall för dokumentation av
genomförandeplaner har tagits fram. Rutin för SIP Samordnad individuell plan har tagits fram av kommunerna
och landstinget i Norrbotten. Utbildning i läkemedelsgenomgångar har genomförts i samverkan med Överkalix kommun samt vårdcentralerna i Övertorneå och
Överkalix. En programvara för läkemedelsgenomgångar
har införskaffats samt en stor del av de äldre läkemedels
listor i kommunens särskilda boenden har varit föremål
för läkemedelsgenomgångar.
Arbetsmiljö har varit en stående punkt på dagordningen
på arbetsplatsträffarna. Riskbedömningar i våra särskilda
boenden har gjorts vid inledning av insatsen, uppdateras en gång per år samt vid förändringar. Kartläggning
av den psykosociala arbetsmiljön har genomförts på
flera håll i verksamheten. Medarbetarsamtal har genomförts med ordinarie personal, utom på Särkivaaragården
pga chefsbyte.
Biståndshandläggarna tog under året 531 beslut, inklusive ombedömningar.
Administration och politisk verksamhet
Socialnämnden har sammanträtt 8 gånger under året.
Under det gångna året har hållits val till riksdag, region/
landsting och kommun. Sjukvårdspartiet tappade mark i
Övertorneå och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
gick framåt. Ordförande fram till årsskiftet 2010/2011 var
Östen Lejon (C), vice ordförande var Åke Fagervall (ns).
LOV-frågan behandlades vid två tillfällen av kommunfullmäktige, vilket resulterade i en minoritets- respektive
majoritets återremiss. Inget beslut i LOV-frågan har fattats. En het politisk fråga under större delen av året var
den sk. utmaningsrätten och att socialnämnden beslutade att göra en entreprenadupphandling om driften av
det särkilda boendet Särkivaaragården. Frågan kom att
hamna under två olika rättsliga prövningar varav den
ena inte blev var avgjord under 2010. Socialnämnden
fattade beslut om förenklat biståndsbedömning och
möjlighet till sk. Glesbygdsfärdtjänst. Socialnämnden
beslutade att medge flytt av länkarnas verksamhet till
större lokaler.

Framtiden
Staten fortsätter att satsa på utveckling av äldreomsorgen via stimulansmedel. Prioriterade områden är läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala
innehållet. Det centrala uvecklingsområdet är vården
och omsorgen för de allra äldsta med stora sammansatta behov. Uppföljningen av kvalitet i äldreomsorgen ska
öka, vilket sker till två kvalitetsregister, Svenska Palliativregistret och Senior Allert. Rapporteringen och anslutningen till registren kopplas till en prestationsersättning.
Kommunen har fått medel för förebyggande hembesök
till äldre. Socialförvaltningen har i januari 2011 påbörjat
projektet: ”Förebyggande hembesök” där kommunens
biståndshandläggare och landstingets arbetsterapeut
ingår. Syftet med detta projekt är att gentemot den
enskilde ge information om vilka insatser man kan
ansöka om hos kommunen, samt vilka insatser landstinget kan erbjuda. Huvudmännen ger även information
om åtgärder som är viktiga att tänka på för att förhindra
eventuella brister i hemmamiljön som kan orsaka fall
och andra olyckor. Projektet kommer att pågå under året
2011 och en dag i veckan är vikt för dessa hembesök.
Även läkemedelsgenomgångar fortsätter vi att arbeta
med i samverkan med primärvården.
I Socialtjänstlagen ingår from 1/1 2011 en ny bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen.
Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet
ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande. Den kan tydliggöra olika
aspekter såsom integritet, självbestämmande, individanpassning, kvalitet och trygghet. Den äldre personen ska
så långt möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp
i boendet ska ges. Kommunen ska få befogenhet att
lämna kompensation till enskild person om kommunen
inte klarat av att ge ett beslut i tid eller kunnat ge det
bistånd som socialnämnden garanterat. Servicedeklarationer ska öka möjligheterna att följa upp det bestämda
innehållet i våra tjänster. Kundmedverkan, delaktighet
och självbestämmande är viktiga parametrar i framtidens vård och omsorg. Beslut om införande av lagen om
valfrihet (LOV) väntas komma 2014 och innebär att verksamheten måste förberedas för att ta in externa utförare.
Socialstyrelsen ska utveckla ett nationellt instrument
som underlag för behovsbedömning inom äldreomsorgen samt en tillhörande manual. Vidare så får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationell handlings- och
åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för personer
65 år och äldre. Äldre personer är överrepresenterade i
nästan alla typer av olyckor, fall, trafik- och brandolyckor
och stöld. Tillsynen har flyttats till socialstyrelsen avseende äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, individ och familjeomsorg samt enskild verksamhet enligt SoL och LSS.
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Allt fler äldre väljer att bo i det egna hemmet vilket
innebär att familj och anhöriga fått ta ett ökat ansvar.
Det innebär att anhöriga behöver adekvat stöd i och för
sina insatser. Möjligheten att bo bra hela livet poängteras i statliga utredningar och nya boendeformer planers,
som exempel kan nämnas trygghetsboende. Socialförvaltningen och kommunen i stort 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
inte årgångshus eller seniorbostäder. Förutom vanliga
lägenheter finns vård- och omsorgsboende. En omställning till utbyggnad av trygghetsbostäder bedömer
förvaltningen som absolut nödvändig för att strukturförändringar ska kunna genomföras. Under planperioden
är bedömningen att vård- och omsorgsboende behöver avvecklas med ca 10 platser under år 2011-2012.
Samtidigt kommer alternativet att konvertera vård och
omsorgsboende till trygghetsboende att bli aktuellt.
För att göra det möjligt för äldre att bo hemma eller på
trygghetsboende finns behov av att komplettera hemtjänsten med en social dagverksamhet.

LSS föreslås i ny lagstiftning få ett starkare barnperspektiv, att åtgärder som rör barn, ska barnets bästa särskilt
beaktas, samt att en försöksverksamhet kring daglig
verksamhet för personer med psykiska funktionshinder
ska genomföras. Ny lag om registerkontroll av personal
som utför vissa stöd- och serviceinsatser åt barn med
funktionshinder har införts 1 januari 2011. From 1 juli
2011 kommer Lex Sarah ska gälla för hela socialtjänsten.
Ändringen innebär att personal som fullgör uppgifter
inom socialtjänsten, ska enligt LSS ska vara skyldig att
rapportera såväl missförhållanden som påtaglig risk för
missförhållanden.

Inom Individ- och familjeomsorg finns förslag till ny lag
om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Den nya lagen för samman bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om vård av unga (LVU). Barnens delaktighet
och inflytande stärks genom LBU. Undersökningar visar
att ungdomar har en försämrad psykisk hälsa. Övertorneå kommun ska tillsammans med resten av kommunerna i Östra Norrbotten ta ett samlat grepp kring alla
frågor som rör barn och unga inom ramen för projektet
Norrbus Östra Norrbotten.

Behovet av samverkan blir allt mer påtaglig men huvudmannagränserna. När det gäller äldre med stora vårdoch omsorgsbehov är det angeläget och viktigt med ett
sammanhållet omhändertagande. Det till kommer också
nya grupper med omfattande och sammansatta behov
där samverkan är nödvändig, som exempel kan nämnas personer med neuropsykiskiatriska svårigheter och
personer med psykisk ohälsa. Korta vårdtider på sjukhus
innebär ett ökat tryck på kommunens verksamheter.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs. Det innebär att en person som vill ta hit en anhörig måste kunna
försörja sig själv. Personen ska också ha en bostad för sig
själv och den anhöriga. Dock undantas försörjningskravet rörande barnfamiljer som vill återförenas samt EUoch EESmedborgare, inklusive Schweiz.
Under det gångna året har vi sett att det finns behov
av att förnya socialförvaltningens riktlinjer. Under 2011
kommer vi att se över alla riktlinjer så att de är aktuella,
samt föreslår nya om behov finns. Dokumentationsprogrammet ProCapita kommer att uppdateras i innehåll
för att vara aktuell i biståndshandläggningen, samt
möjligheten att ta ut statistik på ett tillförlitligt sätt.
IFO-personalen har börjat med BBIC-utbildningar. Tre
socialsekreterare har varit på en utbildningsdag, teamledaren har dessutom varit på ytterligare utbildning för att
kunna utbilda kollegor i hur man använder BBIC. Fortsatt
utbildning i verksamhetsfrågor som missbruk för att
utveckla socialpsykiatri gruppen. Att erbjuda öppen
missbruksverksamhet är en vision.

Behovet av gruppbostäder och servicebostäder för
funktionshindrade och psykiskt sjuka bedöms vara
tillgodosett de närmaste åren. Ny lag inom den psykiatriska tvångsvården har trätt i kraft. Enligt lagstiftningen
krävs en nära samverkan mellan kommun och landsting.
Eftersom kommunen kommer att ha det yttersta ansvaret för såväl boende som sysselsättning kommer det att
innebära ett utökat resursbehov om behovet av boende
för denna målgrupp skulle uppstå.

Kvalitetsutveckling handlar om att skapa direkt värde för
den vi finns till för. Genom ett systematiskt arbete, med
fokus på ständiga förbättringar, kan hållbar utveckling
främjas. Avgörande faktorer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är ett gemensamt förhållningssätt, engagerade medarbetare och strategiska ledare som är tydliga
i sin kommunikation. Nytta och anpassning är nyckelord
och handlar om att identifiera, kartlägga och utveckla
processer som skapar nytta för dem vi finns till för.
2011 fortsätter vi arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet genom att införa ett nytt kvalitetsledningssystem.
Framtidens unga anställda kommer att ha andra krav
och förväntningar på de arbeten som finns på arbetsmarknaden. Kommunens mål att öka antalet heltidstjänster stämmer väl in på de förväntningar de nya
grupperna har. Den nya generationen kommer också
att ställa större krav på delaktighet och möjligheten till
att påverka sin arbetssituation. Ledarskap och medarbetarskap förutsätter ömsesidig tillit, delaktighet, engagemang, ansvarstagande och lojalitet. Ett bra ledarskap är
en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med

86

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

brukaren i fokus. En av chefens viktigaste uppdrag är
att bygga upp specifik kompetens inom personalgruppen utifrån verksamhetens behov. Detta ger en ökad
yrkesstolthet hos personalens och skapar förutsättningar för upplevelse av yrkesmässig utveckling.
Var och en av oss har ett ansvar för vår egen hälsa.
Bra chefer skapar goda förutsättningar för utvecklat
medarbetarskap. Medarbetare som upplever hälsa och
trivsel är en viktig framgångsfaktor för kommunen som
arbetsgivare. Omvärldens förändring går allt fortare.
Ny information tillkommer och gammal kunskap ska
omprövas. För att säkerställa att våra anställda handlar
rätt i denna föränderliga värld måste det råda en stark
gemensam värdegrund. Förvaltningens värderingar
måste lyftas fram så de ger stöd till organisationen i
varje ny situation. Detta skapar trygghet till ledare och
personal samt bidrar till att stärka bilden av socialförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare.
Den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället påverkar socialnämndens ekonomi på ett mycket
påtagligt sätt. Beslut av regering och riksdag som rör
uppgifter inom den sociala sektorn och dess finansiering samt villkor för arbetsmarknadspolitik och socialpolitik är andra viktiga faktorer som har stor betydelse.
I flerårsplanen har nämnden fått utökad ram för år
2011 med 2 900 tkr. Tillskottet av nya resurser har
kommunledningen styrt till att täcka kostnader för
nytt LSS-boende. Det innebär att det inte finns några
medel till verksamheten för volymtillväxt på grund av
befolkningsförändringar. För 2010 redovisade socialnämnden ett överskott med 2 363 tkr. Enligt Övertorneå kommuns planeringsförutsättningar ska socialnämnden klara sin verksamhet år 2012 med samma
kostnader som för år 2011. Förvaltningen förväntas få
i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppfylla kommunledningens krav på kostnadsreducering. Utan
resurstillskott till att täcka behov av utökad verksamhet på grund av volymökning förändras behovet av
att reducera kostnaderna enligt redovisad bilaga till
ekonomisk ram.
Den försämrade ekonomin i Sverige och omvärlden
har fått ett allt tydligare genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms vara fortsatt hög under
2011-2012. Under januari 2010 var antalet utförsäkrade
och antalet personer som står utan A-kassa 18 personer. Samma period 2009 var antalet 0. Förvaltningens
bedömning är att arbetslösheten och utförsäkringar
kommer att fortsätta påverka försörjningsstödet med
en tydligt stigande trend.
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Mål 1
Kommunens neråtgående
befolkningsutveckling skall
brytas
Delaktighet och inflytande
genom valfrihet.

Måluppfyllelse

Indikator för måluppfyllelse var om införande av
valfrihetssystem ”eget val” inom hemtjänsten är
genomfört. LOV-projektet är dock genomfört.

Målet är ej uppnått.

Mål 1 och 5
Kommunens neråtgående
befolkningsutveckling skall
Måluppfyllelse
brytas/Kommunen skall vara
en attraktiv arbetsgivare med
goda utvecklingsmöjligheter
Socialförvaltningen skall vara
en attraktiv arbetsgivare med
en god arbetsmiljö. Verksamheterna ska präglas av ett
tillåtande klimat där medarbetarna uppmuntras att
söka alternativa lösningar för
verksamhetens utveckling.

Målet anses delvis uppnått.
Personalomsättning är låg i de
flesta verksamheter. Tjänstledighet för entreprenörskap har
tillämpats.

Mål 2
Kommunen skall vara en attraktiv bostadsort, med god
service och hög kvalitet

Måluppfyllelse

Indikator för måluppfyllelse var minskad sjukfrånvaro, låg personalomsättning, aktiv friskvård, möjlighet
till tjänstledighet för entreprenörskap. Möjlighet till
friskvård är idag inte möjligt i alla verksamheter, ex
för nattarbetare, personliga assistenter. Sjukfrånvaron* har ökat under 2010.
* Uppgiften avser sjukfrånvaron i kommunen.

Enkätsvaren visade att en majoritet omsorgstagarna var nöjda. Den fråga vars svar avvek
Målet att minst 2 av 3 omsorgs- mest från de övriga var utbudet av sociala aktagare ska vara nöjda eller
tiviteter på särskilda boenden. De boendes
Omsorgstagarna är nöjda
mycket nöjda med verksamhe- respektive anhörigas nöjdhet med utbudet av
eller mycket nöjda med verkten är uppnått. En undersökning sociala aktiviteter som erbjuds på äldreboendet
samheten.
har genomförts under mandat- uppskattades till NKI 54.90 (boende) respektive
NKI 56.69 (anhöriga). Stimulansmedel är sökta
perioden.
hos Socialstyrelsen för förbättringsarbete i detta
ändamål.

Omsorgstagarna är nöjda
eller mycket nöjda med personalens bemötande

Enkätresultaten har sammanställts via analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI). Resultatet uttrycks
Målet att minst 2 av 3
i ett betygsindex som kan variera mellan 0-100,
omsorgstagare ska vara nöjda
där 100 är högsta betyget. Enkätresultatet visade
eller mycket nöjda med persoatt hemtjänstkundernas nöjdhet med personalens
nalens bemötande bedöms vara
bemötande uppskattades till NKI 80,40. Anhöriga
uppnått. En undersökning har
till hemtjänstkunderna uppskattade nöjdheten med
genomförts under mandatpepersonalens bemötande till NKI 79.29. Motsvarande
rioden.
siffror för äldreboende var NKI 85.49 (boende) och
NKI 89.10 (anhöriga).
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Barnperspektivet skall beaktas i alla beslut

Idag genomförs samtal med
varje barnet i ärenden där
barnet är aktuellt. Barnet får
delta, lämna information, få sina
åsikter hörda i utredningar som
gäller honom/henne. Vad barnet
anser och hur det ser på insatser
dokumenteras.
Målet bedöms vara uppnått

Socialsekreterare har gått utbildning i ”Samtala med
barn”.
Utbildningsinsatser har genomförts i BBIC-metoden
i syfte att erhålla provlicens för BBIC. Genom att
tillämpa BBIC vill man stärka barnets situation i den
sociala barnavården, förbättra samarbete kring
barnet mellan familj, vårdgivare och det sociala
nätverket, få en mer strukturerad handläggning och
genom nationell enighet i utredning, planering och
uppföljning stärka rättssäkerheten och kvaliteten.

PRO har besökt Björkebygården
varannan onsdag för att stärka
det sociala innehållet för de äldre utifrån reminiscens metoden.
PRO har ordnade sommarutflykt
Idé burna organisationer och
för boende på äldreboendena.
enskilda uppmuntras ta aktiv
Spelemän har underhållit på
del i att skapa gemenskap
Indikator för måluppfyllelse var regelbundna sociala
äldreboendena. Övertorneås
och meningsfull tillvaro för
aktiviteter på särskilda boenden och för personer i
lucia med tärnor har lussat för
alla äldre och personer med
äldre/boende inom omsorgen. ordinärt boende
funktionsnedsättningar, oavMålet anses delvis uppnått då
sett i vilken livssituation den
det finns mycket kvar att göra.
enskilde befinner sig.
Det finns mycket att göra för att
stärka det sociala innehållet på
våra boenden och för hemmaboende äldre/funktionshindrade.
Tillagade, serverade och
distribuerade måltider
inom verksamheten ska ge
omsorgstagaren en god och
näringsriktig sammansatt
kost, av god kvalitet. Måltider
serveras jämt fördelade över
dagen i lugn miljö.

Målet delvis uppnått.
Verksamheterna har genomfört kvalitetshöjande insatser,
bl.a. utbildning inom ramen för
måltidsprojekt. Socialnämnden
utmanade verksamheterna med
en tävlig om bästa måltidsmiljö
2010, vinnare blev Björkebygården och Länsmansgården som
fick dela på priset om 10 000 kr.

Mål 3
Kommunen skall vara en
föregångare inom ekologi,
miljö och energi

Måluppfyllelse

Hög medvetenhet om miljöåtgärder i verksamheten

Ej utvärderat under innevarande Indikator för måluppfyllelse var minst en ny miljöåtår.
gärd per år och enhet.

Mål 4
Kommunen har en god
ekonomi genom att kommunens resurser används på ett
kostnadseffektivt sätt

Måluppfyllelse

89

Kostombudsträffar har genomförts där brukarnas
och personalens synpunkter om mat diskuteras med
representation för kostservice. Fortfarande kommer
dock synpunkter om dålig mat.
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Ekonomi i balans såväl på
förvaltningsnivå som på
enhetsnivå.

Indikator för måluppfyllelse var att budgetuppföljMålet är uppnått i de flesta verkning sker månadsvis. Krav på avvikelserapportering
samheter inom förvaltningen.
och åtgärdsförslag vid avvikelse.

Verksamheterna skall bedrivas kostnadseffektivt.

Målet är uppnått.

Indikator för måluppfyllelse var att nyckeltal för
verksamhetens effektivitet redovisas årligen.
Nyckeltal har redovisats till Socialstyrelsen, SCB,
Kostnad per brukare (KPB), Jämförelseprojektet,
Kommunens kvalitet i korthet (KKK).

God ekonomisk medvetenhet hos all personal

Målet är uppnått.

Indikator för måluppfyllelse var att ekonomi är en
stående punkt vid arbetsplatsträffar.

Mål 5
Kommunen skall vara en attMåluppfyllelse
raktiv arbetsgivare med goda
utvecklingsmöjligheter

Kompetenshöjande åtgärder

Målet är uppnått i de flesta verk- Indikator för måluppfyllelse var att all personal ska
samheter inom förvaltningen.
genomföra tre utbildningsmoment i EduKey.

Socialförvaltningen skall vara
en attraktiv arbetsgivare med
Ej Genomfört.
utrymme för delaktighet och
inflytande.

Indikator för måluppfyllelse var medarbetarundersökning där 2 av 3 anställda anger att de upplever
socialförvaltningen som en bra arbetsgivare.

Verksamhetens utfall
Verksamhet
Belopp i Tkr

Redovisning 2009
Kostnader

Avvikelse

Intäkter

Budget 09

Redovisning 2010
Kostnader

Avvikelse

Intäkter

Budget 10

Gemsam administration

4 316,8

130,3

158,2

6 303,1

73,3

-1 046,2

Individ- o familjeomsorg

7 688,7

408,3

-1 600,2

9 389,3

361,5

-1 093,7

Särskilt boende

65 878,8

8 147,0

2 599,6

62 425,6

8 813,7

1 720,7

Hemtjänst, ÄO

14 090,2

1 732,9

-70,2

12 706,7

1 409,8

899,8

Trygghetslarm –Anhörigvård
Hemvårdsbidrag

924,0

246,9

-147,0

1 003,9

263,7

51,8

Färdtjänst

937,3

7,0

-280,3

768,1

110,2

182,1

Boende dagv. Omsorg,psyk

15 150,8

1 182,9

297,8

14 437,9

1 211,4

1 051,1

LSS/LASS

24 653,9

18 905,9

2 416,1

20 807,2

13 756,5

597,4

Föräldrastöd

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

-0,3

160,6

160,7

0,1

55,5

54,9

-0,6

0,0

0,0

0,0

93,5

93,5

0,0

Lov

361,2

361,2

0,0

152,1

152,2

0,0

Vårdutveckling

509,8

509,9

0,1

221,9

221,9

0,0

Summa brutto

134 672

31 793

12 365

22 522

MIP Can-skattning
Anhörigstöd

Summa netto

102 879

90

3 374

128 365

26 522
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Verksamhetsmått

2008

2009

2010

Antal trygghetslarm

134

120

175

Antal platser i särskilt boende för äldre

108

102

102

4/10

4/6

1/2

1 974

2618

2193

116

116

112

3 338

2840

2666

166

152

264

Hemvårdsbidrag
Handikappomsorgen Antal med insats enl LSS/LASS

54

59

28
54

Antal sysselsatta i daglig verksamhet inom omsorgen

43

44

43

Antal brukare med personlig assistans

25

25

20

Antal personliga assistenter

45

45

44

9

6

0

0

2 406,5

166,1

Äldreomsorgen

Riksfärdtjänst antal personer / resor
Färdtjänst, antal resor
Antal personer som nyttjat färdtjänst
Hemtjänst
Antal timmar under oktober
Antal personer med insatser i form av hemtjänst

Psykiatri
Antal personer som begärt personligt ombud under året
Individ- och familjeomsorgen
Antal nyanmälda ärenden familjerådgivningen
Försörjningsstöd
Utbetalt försörjningsstöd netto, kkr
Antal bidragshushåll *

94

38*

92

Därav bidragshushåll under 25 år *

24

8*

18

1

2

2

425

586

1 160,8

2103,4

45

51

66

6

6

7

1 757,4

1012,4

Barn- och familj
Antal barn och ungdomar på HVB-hem
Antal vårddygn
Total kostnad netto, kkr
Antalet barnskyddsutredningar anmälan
Familjehem
Antal placerade barn och ungdomar
* Total kostnad netto, kkr
Kontaktfamilj/kontaktperson barn
Antal barn och ungdomar som omfattas av insatsen

5

5

8

varav barn i asylsökande familjer

1

1

0

Kontaktperson vuxen

2

3

2

3

2

2

84

83

90,3

41250

SoL-placeringar, vuxna
Antal personer som varit SoL-placerade
Antal vårddygn
Total kostnad netto, kr
* Fr.o.m. 2009 finns inte hushåll med introduktionsersättning medräknade
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Stiftelsen Matarengihem är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Övertorneå kommun. Huvudman för stiftelsen är Övertorneå kommun, ägare till 100
procent och kommunfullmäktige utser hela styrelsen.
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att inom
Övertorneå kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler
och kollektiva anordningar. Stiftelsen styrelse utgörs av
Ulf Hannu (C) ordförande, Bror Noppa (C) vice ordförande, Carl-Erik Juntti (NS), Tor-Axel Nilsson (S) och Lars
Niemi (S).
Händelser under året
Lägenhetsbeståndet uppgick till 506 bostäder vid årets
utgång, 2009 var beståndet 507. Därutöver finns 15
stycken lokaler samt bil platser och garage. Av lägenheterna var 15 oplacerade (3,0 procent) mot fjolårets 23
lägenheter (4,5 procent).
Med syfte att anpassa beståndet till marknadens efterfrågan har vissa omstruktureringar gjorts under 2010.
Bland åtgärder kan nämnas att en fastighet med tre
lägenheter i Aapua avvecklades och som förvärvades av
en lokal aktör. I Hedenäset omvandlades två lägenheter
och en lokal till elevbostäder för sju elever. I Övertorneå
har en lägenhet om fyra rum och kök byggts om till två
mindre lägenheter. Vidare har en lägenhet frigjorts genom att föreningsverksamhet har flyttat från en lägenhet till en lokal. En kallställd byggnad har avyttrats för
att användas som övningsobjekt för Utbildning Nords
verksamhet.
Hyrorna för 2010 har höjts med 0,75 procent för normalkontrakt. Den genomsnittliga hyran blev därmed 763

kr/kvm och år. Underhåll av bostäder och fastigheter
har skett i normal takt. Utöver normalt lägenhetsunderhåll har punktinsatser skett genom bl.a. att den yttre
belysningen i Rovainen området har förnyats och ersatts
med energibesparande teknik. Tre fastigheter har fått
modernare styrning av värmen samt att låssystemet för
tre fastigheter har förnyats. Elsystemet i en äldre fastighet är också utbytt.
Personal
Personalstyrkan har bestått av 5 årsarbetare inklusive
en verkställande funktionär. Verkställande funktionär är
Per-Erik Muskos. Personalkostnaderna uppgick till 2 055
tkr 2010, 11,0 tkr högre än 2009.
Ekonomi
Bolaget redovisar en vinst på 243 tkr vilket styrelsen
föreslår balanseras i ny räkning. Efter årets vinstdisponering uppgår förfogande vinstmedel till 2 439 tkr.
Årets vinst är inte belastat med värdenedgången på
långfristiga placeringar med 356 tkr. Anledningen är att
innehavet är långsiktigt och att styrelsen bedömer att
en värdeuppgång till minst anskaffningsvärdet kommer
att inträffa innan placeringen avyttras.
Summa intäkter ökade med 1 085 tkr till 23 949 tkr under 2010. Balansomslutningen år 2010 uppgick till 110
822 tkr, 144 tkr lägre än förra året. Det egna kapitalet
som består av bundet eget kapital – grundfond och reservfond – samt fria eget kapital uppgår vid årsskiftet till
7 468 tkr, en ökning från föregående år med 243 tkr
(årets resultat). Det bundna kapitalet uppgår till 529 tkr,
samma som 2009 och det fria till 2 439 tkr år 2010.
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STIFTELSEN MATARENGIHEM
Resultaträkning i tkr

2009

2010

Intäkter, fastighetsförvaltning

22 864

23 949

Kostnader, fastighetsförvaltning

-15 281

-15 979

-3 948

-4 035

0

59

3 635

3 994

337

182

-3 480

-3 185

0

-500

Skatt

-123

-248

Årets resultat

369

243

2009

2010

Anläggningstillgångar

94 986

91 345

Omsättningstillgångar

14 879

18 441

1 101

1 036

110 966

110 822

7 206

7 468

0

500

Långfristiga skulder

98 675

95 684

Kortfristiga skulder

5 085

7 170

110 966

110 822

Kassaflödesanalys i tkr

2009

2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 240

6 447

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-368

-35

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 296

-3 040

576

3 372

Likvida medel vid årets början

13 645

14 221

Likvida medel vid årets slut

14 221

17 593

Avskrivningar
Jämförelse störande poster
Rörelseresultat före finansiella poster
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Bokslutsdispositioner, övriga

Balansräkning i tkr
Tillgångar

Balansposter enl. särskild lag
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Årets kassaflöde

Nyckeltal

2006

2007

2008

2009

2010

Soliditet %

5,3

5,6

6,0

6,5

7,1

Kassalikviditet %

301

239

251

293

257

Hyresnivå per kvm/år BOA (gernomsnitt)

727

734

748

759

763

3 280

3 217

3 199

3100

3 005

Lån per kvm/år BOA+ LOA

Framtiden
Matarengihem går in i 2011 med viss brist på mindre
lägenheter i Övertorneå centralort. Beslut om att under
2011 utföra fönsterbyten på totalt 98 lägenheter har tagits och arbetet förväntas påbörjas under mars månad.

Den i Övertorneå kommun minskade befolkningen fortsätter att påverka kundunderlaget, vilket gör att arbetet
med att bättre anpassa sig till den lokala marknaden
kommer att fortskrida under 2011 och framöver.
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ÖVERTORNEÅ VÄRMEVERK AB
Övertorneå Värmeverk AB är ett av totalt fem bolag som
bildades i östra Norrbotten i ett samarbete mellan Vattenfall och kommunerna. I dagsläget är fyra bolag kvar
i denna samarbetsform. Grunden för bolagets verksamhet regleras i det konsortialavtal som upprättades
av parterna 1984 i samband med bolagsbildningen.
Justering av avtalet har skett under 2004. Bolaget ägs
till lika delar av Övertorneå kommun och Vattenfall
AB. Bolagets uppgift är att skapa en biobränslemarknad i regionen och att utveckla biobränsleproducerad
fjärrvärme. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Övertorneå
tätort. Affärsidén är att affärsmässigt erbjuda kundanpassad fjärrvärme som är miljövänligt producerad till
ett konkurrenskraftigt pris. Bolagets styrelse har under
2010 utgjorts av Morgan Romwall, Björn Svensson samt
Övertorneå kommuns ombud Arne Honkamaa och Ulf
Hannu (ordf.).

Bolagets skötsel ombesörjs av Vattenfall AB. Verkställande direktör för bolaget har varit Hans Stålnacke. Den
i drift- och underhållsverksamheten direkt engagerande
personalen som nyttjas mellan Överkalix- och Övertorneå Värmeverk AB och motsvarar två helårsanställda per
bolag. Administrativa kostnaderna uppgick till 188,7 tkr
2010 att jämföra med 2009 då de uppgick till 195,4 tkr.
Miljö
Övertorneå Värmeverk AB bedriver tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden anger
gränsvärden för buller samt utsläpp till luft och vatten,
samt förutsättningar för deponi och bränslehantering.
Bolaget följer i tillämpliga delar Vattenfall-koncernens
miljöpolicy. De produktionsanläggningar som finns i
Övertorneå uppfyller myndigheternas krav.

Värmeförsäljning
Under året har inga ny anslutning gjorts till fjärrvärmenätet. Den totala kulvertledningen uppgår i dag till
30 720 meter. Medelpriset för värmeförsäljning är den
samma som föregående år, 62,0 öre/kWh. Intäkterna från
försäljningen har ökat med 1 737 tkr och stannar på 18
024 tkr att jämföra med 2009 då den var på 16 285 tkr.
Värme har under året producerats med bark, flis, pellets,
olja samt torv. Torvkvaliteten har förändrats vilket ger
bolaget ett avsevärt torrare bränsle. Neova är informerade om problemen men har begränsade möjligheter
att åtgärda detta innan våren då nya torvstackar kan
öppnas. Under 2010 har värmeleveranserna ökat med
2 828 MWh till 28 974 MWh. Detta är den högsta försäljningen i bolagets historia och överträffade budgeten
med 3 670 MWh.
Produktion och drift
Som nämnts ovan har bolaget haft problem med för
höga temperaturer i fastbränslepannan. Detta orsakas
av att torvbränslet varit osedvanligt torrt. Bolaget saknar
rökgasåterföring vilket begränsar bolagets möjligheter
till att styra temperaturen. Som en följd av detta har
bolaget problem med sintring vilket i sin tur har lett till
haverier på rostervagnar och rosterstänger.
Bolaget utreder huruvida rökgasåterföring kan eliminera
eller minska dessa problem.
Vidare tittar bolaget på problemen med för höga temperaturer men utreder även hur man skall kunna förbättra
bolagets miljövärden.
Personal

Investeringar
De totala investeringarna för 2010 uppgår till 1 046 tkr,
612 tkr lägre än föregående år. Investeringar har skett
i produktionsanläggningar med 690 tkr och i distributionsanläggningar med 356 tkr.
Ekonomi
Årets resultat uppgick till 32 tkr. För 2009 var resultatet
276 tkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att resultatet överförs i ny räkning. Rörelseresultatet
blev 1 961 tkr efter avskrivningar. Bolaget underskrider
budgeten med 348 tkr. Jämfört med 2009 blev resultatet 657 tkr svagare. De poster som avviker mest på ett
negativt sätt är, oljekörningen som blev en dryg GWh
högre än budgeterat samt drift och underhållskostnaderna som blev 651 tkr högre än budgeterat. Av bolagets kostnader svarar administration och försäljning för
639 tkr eller 4,1 procent, 2009 var siffran 556 tkr eller 4,2
procent. Fjärrvärme intäkterna svarar för 98,7 procent av
bolagets intäkter, motsvarande siffra för 2009 var 99,2
procent. Balansomslutningen stannade på 41 319 tkr
att jämföra med 2009då den var 39 939 tkr. Det egna
kapitalet som består av bundet och fritt eget kapital har
ökat med 32 tkr (årets resultat). Det bundna kapitalet är
oförändrat – 2 191 tkr – jämfört med 2009.
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Resultaträkning i tkr

2009

2010

Rörelsen intäkter

16 410

18 315

Rörelsens kostnader

-11 072

-13 462

Avskrivningar enligt plan

-2 720

-2 892

Rörelseresultat före finansiella poster

2 618

1 961

12

32

Ränteintäkter
Räntekostnader

-461

-424

-1 773

-1 522

Skatt

-120

-15

Årets resultat

276

32

Anläggningstillgångar

33 915

32 031

Omsättningstillgångar

6 024

9 288

39 939

41 319

Eget kapital

2 467

2 499

Beskattade reserver

1 773

3 295

Bokslutsdispositioner

Balansräkning i tkr
Tillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättning och skulder

Avsättning, uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder

17

32

3 632

5 493

Långfristiga skulder

32 050

30 000

Summa eget kapital, avsättning och skulder

39 939

41 319

Kassaflödesanalys i tkr

2009

2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 101

2 829

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 658

-1 045

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 869

0

574

1 784

0

574

574

2 358

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Bolaget ekonomiska utveckling
i sammandrag
Nettoomsättning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr

2006

2007

2008

2009

2010

13 799

14 493

15 086

16 411

18 335

219

-649

-1 300

2 170

1 569

40 098

39 315

39 897

39 939

41 319

Soliditet %

9

8

5

7

5

Avkastning på total kapital

3

2

1

7

5

Framtiden
Fjärrvärme kommer fortsatt vara ett konkurrenskraftigt
uppvärmningsalternativ i Övertorneå. Efterfrågan på
producerad energi bedömer bolaget kommer att öka de
kommande åren.
Fjärrvärmenätet är idag väl utbyggt och de närmaste
åren kommer expansion att ske genom försäljning till
kunder som konverterar från andra uppvärmningsalternativ till fjärrvärme. Bolaget ser i dag inte några tecken
på ett ökat nybostadsbyggande i Övertorneå, varför
volymexpansionen kommer att vara relativt långsam

och baserad på konvertering av uppvärmningsformsamt
förtätningar inom existerande fjärrvärmenät.
Faktorer som kommer att påverka bolagets resultat
positivt de närmast åren är:
• Fortsatt arbete med aktivt kundstöd
• Fortsatt effektiviseringsarbeten för att öka
verkningsgraden
• Fortsatt arbete med att optimera bränslemixen
vid verket
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RESULTATRÄKNING, Tkr
Kommun

Koncern

Not

2009

2010

2009

2010

Intäkter

1

94 741

92 395

114 868

112 275

Därav jämförelsestörande intäkter

2

0

948

0

948

Kostnader

3

-352 931

-348 845

-362 807

-358 329

Därav jämförelsestörande kostnader

4

-5 548

0

- 4 529

0

Jämförelsestörande post

5

0

0

0

59

6,25,26

-16 321

-15 930

-21 629

-21 411

-274 511

-272 380

-269 568

-267 406

Avskrivningar
Verksamhetens Nettokostnader
Skatteintäkter

7

160 956

160 872

160 956

160 872

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

8

122 726

126 137

122 726

126 137

Finansiella intäkter

9

11 736

9 185

12 079

9 383

10

-8 388

-3 732

-12 098

-7 129

12 519

20 082

14 095

21 857

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster, skatter
Skatt

11

0

0

-183

-255

Bokslutsdispositioner

12

0

0

-886

-1 261

Årets resultat

13

12 519

20 082

13 026

20 341
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FINANSIERINGSANALYS, Tkr
Kommun
Not

Koncern

2009

2010

2009

2010

+12 519

+20 082

+13 026

+20 341

+16 320

+15 930

+21 628

+21 411

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

5

Justering för gjorda avsättningar

14

+949

+4 077

+957

+4 093

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

15

+4 529

+2 893

+5 377

+4 002

+34 317

+42 982

+40 988

+49 847

Medel från verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

16

+962

+1 074

+307

-329

Ökning/minskning kortfristiga skulder

17

+6 790

+78

+6 071

+2 477

Ökning/minskning förråd och varulager

18

0

0

-6

+1

+42 069

+44 134

+47 360

+51 996

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

19

-13 356

-15 538

-14 563

-16 226

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

20

+1 087

+165

+1 097

+295

-12 269

-15 373

-13 466

-15 931

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

21

-21 500

-4 500

-24 731

-7 540

Ökning av långfristiga fordringar

22

-630

-1 524

-630

-1 524

Minskning av långfristiga fordringar

23

+4 732

+1 059

+4 732

+1 059

-17 398

-4 965

-20 629

-8 005

Årets kassaflöde

+12 402

+23 796

+13 265

+28 060

Likvida medel vid årets början

126 524

138 926

140 169

153 434

Likvida medel vid årets slut

138 926

162 722

153 434

181 494

+12 402

+23 796

+13 265

+28 060

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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BALANSRÄKNING, Tkr
Kommun

Koncern

Not

2009

2010

2009

2010

Immateriella anläggningstillgångar

24

0

0

1 101

1 036

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

25

261 483

257 231

352 037

343 829

Maskiner och inventarier

26

8 273

9 075

24 563

24 393

Finansiella anläggningstillgångar

27

38 643

39 108

23 783

25 618

308 399

305 414

401 484

394 876

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager

28

0

0

654

653

Fordringar

29

17 454

16 381

18 478

19 600

Kortfristiga placeringar

30

105 449

121 560

114 494

137 800

Kassa och bank

31

33 477

41 162

38 940

43 694

Summa omsättningstillgångar

156 380

179 103

172 566

201 747

Summa tillgångar

464 779

484 517

574 050

596 623

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående värde

32

304 550

317 069

308 548

321 593

Årets resultat

32

12 519

20 082

13 026

20 341

317 069

337 151

321 574

341 934

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

33

12 386

13 392

12 386

13 392

Andra avsättningar

34

0

3 072

8

3 088

Summa avsättningar

12 386

16 464

12 394

16 480

35

0

0

887

2 147

Långfristiga skulder

36

73 300

68 800

171 975

164 484

Kortfristiga skulder

37

62 024

62 102

67 220

71 578

Summa skulder

135 324

130 902

239 195

236 062

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

464 779

484 517

574 050

596 623

Obeskattade reserver
Skulder

Kommun
Ställda panter och ansvarsförbindelser

2009

2010

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder och avsättningar

38

131 589

125 250

Löneskatt på pensionsförpliktelser

38

31 923

30 386

Borgensförbindelser

39

110 664

107 145

Förvaltade stiftelser/fonder

40

51

51

Leasingåtaganden

41

Summa borgensåtagande och ansvarsförbindelse

98

2 883

2 238

277 110

265 070

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
NOTER, Tkr
Kommun
Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncern

2009

2010

2009

2010

Statsbidrag

32 055

34 037

32 055

34 037

Övriga bidrag
(inkl. ers. fr. försäkringskassan)

17 497

15 627

17 497

15 427

412

1 279

212

212

20 125

17 322

21 275

18 991

6 197

6 471

6 197

6 197

13 071

12 214

32 248

31 966

300

305

300

305

5 084

4 192

5 048

4 192

0

948

0

948

94 741

92 395

114 868

112 275

Ersättning/bidrag från kommun
och landsting
Taxor och avgifter/ersättningar
Försäljningsmedel
Hyror
Förrättning och granskningsavgifter
Försäljning av verksamhet
Försäljning anläggningstillgång
Summa verksamhetens intäkter

Kommun
Not 2 Jämförelsestörande intäkter

Koncern

2009

2010

2009

2010

Röda baracken

0

116

0

116

F.d. Apotekshuset

0

282

0

282

Försäkringskassan m.fl.

0

363

0

363

Begagnade bokbussen

0

126

0

126

Begagnad traktor stallet

0

19

0

19

Komvux fastigheten

0

42

0

42

Summa jämförelsestörande intäkter

0

948

0

948

Realisationsvinst vid försäljning av
Fastigheter och maskiner

Kommun
Not 3 Verksamhetens kostnader

Koncern

2009

2010

2009

2010

211 313

215 102

213 357

217 157

2 603

1 683

2 603

1 683

Material och förbrukningsinventarier

18 761

17 168

18 761

20 067

Bränsle, energi och vatten

16 741

17 617

21 331

19 547

Tjänster

13 571

14 735

16 726

21 466

Entreprenader och köp av verksamheter

45 112

46 549

45 112

42 890

Bidrag

27 533

24 100

27 333

23 900

821

1 710

821

1 710

5 648

5 266

5 648

5 266

10 828

4 915

11 115

4 643

352 931

348 845

362 807

358 329

Personalkostnader
(inkl pensionsavsättningar)
Särskilda personalomkostnader
(resor, traktamenten, kursavgifter,
företagshälsovård m m)

Försäkringsavgifter
Pensionsutbetalningar
Övrigt bl. bokf. värdeminskning,
lokalhyror.
Summa verksamhetens kostnader
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Kommun

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

2009

Koncern
2010

Realisationsförluster/bokföringsförluster
vid fastighetsförsäljning

2009

2010

0

0

Svansteins sim- och sporthall

0

0

0

0

Pello skola

0

0

0

0

Juoksengi skola

1 331

0

1 331

0

Folkets hus

3 198

0

3 198

0

Övertorneå Utveckling AB:s avveckling

640

0

0

0

Artic Circle Network AB, ACN frivilliga likvidation

379

0

0

0

5 548

0

4 529

0

Summa jämförelsestörande kostnader

Not 5 Jämförelsestörande post

Kommun

Koncern

2009

2010

2009

2010

Reavinst vid avyttring och utrangering
av fastigheter

0

0

0

59

Summa

0

0

0

59

Stiftelsen Matarengihem

Not 6Avskrivningar
Byggnader
Maskiner, inventarier

2009

2010

2009

2010

14 266

13 914

18 045

17 863

2 055

2 016

3 584

3 548

Summa avskrivningar
16 321
15 930
21 629
21 411
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, maskiner och inventarier. Kommun har inga anläggningar för deponi. Pågående investeringar avskrivs ej.

Kommun
Not 7 Skatteintäkter
Preliminärt erhållna skatteintäkter innevarande år
Korrigering av slutavräkning för föregående år
Preliminär slutavräkning för innevarande år

2009

2010

2009

2010

166 819

158 305

166 819

158 305

183

130

183

130

-6 046

2 256

-6 046

2 256

Slutavräkningsdifferens 2008
Summa skatteintäkter

Koncern

181
160 956

100

160 872

181
160 956

160 872
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Kommun
Not 8 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Koncern

2009

2010

2009

2010

Inkomstutjämning

53 372

51 870

53 372

51 870

Kostnadsutjämning

26 776

25 174

26 776

25 174

7 046

7 214

7 046

7 214

25 189

24 942

25 189

24 942

Införandebidrag

1 128

553

1 128

553

Regleringsavgift/bidrag

-2 443

1 268

-2 443

1 268

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

11 658

10 299

11 658

10 299

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag

Tillfälligt konjunkturstöd
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag

4 817
122 726

126 137

Kommun
Not 9 Finansiella intäkter

4 817
122 726

126 137

Koncern

2009

2010

2009

2010

184

303

527

432

10 160

8 872

10 160

8 872

856

1 102

856

1 102

- varav realisationsvinster, aktier och obligationer

1 375

4 633

1 375

4 633

- varav ränta obligationer m m

7 927

3 137

7 927

3 137

2

0

2

0

Avkastning på andra finansiella tillgångar

403

10

403

79

Återföring nedskrivning finansiella tillgångar

989

0

989

0

11 736

9 185

12 079

9 383

Räntor bankmedel
Intäkter extern förvaltning –
Carnegie /HQ Bank
- varav aktieutdelningar

- varav depåränta

Summa finansiella intäkter

Kommun
Not 10 Finansiella kostnader

Koncern

2009

2010

2009

2010

656

211

656

211

1 860

825

5 570

4 222

8

3

8

3

Kostnader extern förvaltning
– Carnegie/HQ Bank

5 864

2 693

5 864

2 693

* Realisationsförluster, aktieförsäljning

5 572

1 985

5 572

1 985

219

271

219

271

0

2

0

2

73

435

73

435

8 388

3 732

12 098

7 129

Ränta, pensionsskuld
Räntor anläggningslån
Övriga finansiella kostnader

* Förvaltningsarvode
* Nedskrivning finansiell tillgång
* Fondförluster
Summa finansiella kostnader
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Kommun
Not 11Skatt

Koncern

2009

2010

2009

2010

Aktuell skatt Stiftelsen Matarengihem

0

0

-459

-484

Uppskjuten skatt Stiftelsen Matarengihem

0

0

+336

+236

Skatt på årets resultat Ötå Värmeverk

0

0

-60

-7

Summa skatt

0

0

-183

-255

2009

2010

2009

2010

0

0

-886

-761

Periodiseringsfond, årets avsättning

0

0

0

-500

Summa bokslutsdispositioner

0

0

-886

-1 261

Kommun
Not 12 Bokslutsdispositioner

Koncern

Övertorneå Värmeverk
Skillnaden mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Stiftelsen Matarengihem

Kommun
Not 13 Årets resultat

Koncern

2009

2010

2009

2010

-12 631

-2 985

-16 609

-6 608

-948

-1 006

-948

-1 006

Andra avsättningar

0

-3 075

-122

-3 080

Långfristiga skulder

+21 500

+4 500

+24 734

+7 491

Summa förändring anläggningskapital

+ 7 921

-2 563

+7 299

-4 482

Förändring rörelsekapital

+ 4 598

+22 645

+5 727

+24 823

Total förändring eget kapital

+12 519

+20 082

+13 026

+20 341

+12 519

+20 082

+13 026

+20 341

-989

0

-989

0

+4 528

0

+4 528

0

+16 058

+20 082

+16 565

+20 341

Förändring eget kapital
Anläggningstillgångar
Avsättning för pensioner

Justerat årsresultat
Årets resultat enligt resultaträkning
Återföring tidigare nedskrivning
finansiella tillgångar
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 §
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
Justerat resultat

Kommun
Not 14 Justering avsättning pensioner,
andra avsättningar

Koncern

2009

2010

2009

2010

Ingående balans

11 437

12 386

11 437

12 394

Utgående balans

12 386

16 463

12 394

16 487

+ 949

+4 077

+ 957

+4 093

949

1005

957

1 005

0

3 072

8

3 080

Förändring
Varav
Avsättning pensioner
Andra avsättningar
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Kommun
Not 15 Justering ej likviditetspåverkande poster

Koncern

2009

2010

2009

2010

Juoksengi skola

+1 331

0

+1 331

0

Folkets hus

+3 198

0

+3 198

0

Skatter

0

0

-39

0

Bokslutsdispositioner

0

0

+887

0

Stiftelsen Matarengihems förändring

0

0

0

+315

Övertorneå Värmeverk AB:s förändring

0

0

0

+794

Försäkringskassan m.fl.

0

+4 265

0

+4 265

Komvux fastigheten

0

+243

0

+243

Traktor stallet

0

+48

0

+48

Räddningstjänstens maskiner

0

-1 661

0

-1 661

Realisationsförlust vid försäljning av fastighet

Bokförda värden vid försäljning/köp av
Fastigheter och maskiner

Justering försäljningspris försäkringskassan m.fl.
Summa justering ej likviditetspåverkande poster

0

-2

0

-2

+4 529

+2 893

5 377

+4 002

Kommun
Not 16 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Koncern

2009

2010

2009

2010

Kundfordringar

+2 020

+1 239

+2 020

+1 239

Kortfristiga fordringar

-1 984

+4 839

-1 984

+4 839

+926

-5 004

+926

-5 004

Stiftelsen Matarengihems förändring

0

0

-323

-657

Övertorneå Värmeverk ABs förändring

0

0

-332

-746

Summa ökning/minskning kortfristiga fordringar

+962

+1 074

+307

-329

Not 17 Ökning/minskning kortfristiga skulder

2009

2010

2009

2010

Kortfristiga skulder

+2 388

+950

+2 388

+950

Leverantörsskulder

-5 908

-1 323

-5 908

-1 323

-368

-112

-368

-112

-22

+107

-22

+107

+10 805

+456

+10 805

+456

-105

0

-105

0

Stiftelsen Matarengihems förändring

0

0

-634

+2 516

Övertorneå Värmeverk ABs förändring

0

0

-85

-117

+6 790

+78

+6 071

+2 477

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

Kommun

Mervärdeskatter
Personal skatter/avgifter
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Skatteskuld

Summa ökning/minskning kortfristiga skulder
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Kommun
Not 18 Ökning/minskning förråd och varulager

Koncern

2009

2010

2009

2010

Stiftelsen Matarengihems förändring

0

0

-21

-5

Övertorneå Värmeverks förändring

0

0

+15

+6

Summa ökning/minskning förråd och varulager

0

0

-6

+1

Kommun
Not 19 Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Koncern

2009

2010

2009

2010

Investeringar

13 356

15 538

14 563

16 226

Summa investeringar i materiella anläggningstillgångar

13 356

15 538

14 563

16 226

Kommun
Not 20 Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

Koncern

2009

2010

2009

2010

Statliga investeringsbidrag

446

95

446

95

Markförsäljning/entreprenad försäljning

249

4

259

4

Taxor/avgifter

392

66

392

66

0

0

0

130

1 087

165

1 097

295

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Summa försäljning materiella anläggningstillgångar

Kommun

Koncern

Not 21 Amortering av skuld

2009

2010

2009

2010

Handelsbanken/Statshypotek

17 000

4 500

17 000

4 500

4500

0

4500

0

Stiftelsen Matarengihems amortering

0

0

2 296

3 040

Övertorneå Värmeverks amortering

0

0

935

0

21 500

4 500

24 731

7 540

Swedbank

Summa amortering av skuld

Kommun
Not 22 Ökning av långfristiga fordringar

Koncern

2009

2010

2009

2010

0

888

0

888

91

15

91

15

Övertorneå Värmeverk AB

429

371

429

371

Ylitornio kommun

110

0

110

0

630

1 524

Kommuninvest
Lapplands Räddningstjänstförbund

Tornedalens Folkhögskola
Summa ökning av långfristiga fordringar

104

0

250

630

1 524

250
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Kommun
Not 23 Minskning av långfristiga fordringar

Koncern

2009

2010

2009

2010

85

85

85

85

Good Turn in Arctic Circle

540

540

540

540

Aktier Övertorneå Utveckling AB

800

0

800

0

Aktier Artic Circle Network AB, ACN

393

0

393

0

Övertorneå Värmeverk AB

429

371

429

371

Ylitornio kommun

220

0

220

0

15

0

15

0

Hedenäsets Närvärme AB

2 000

0

2 000

0

Tornedalens Folkhögskola

250

0

250

0

0

63

Summa minskning av långfristiga fordringar

4 732

1 059

4 732

Not 24 Immateriella anläggningtillgångar

2009

2010

2009

2010

Bostadslånepost

0

0

477

448

Underhållslånepost

0

0

624

588

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

1 101

1 036

Amortering lån Övertorneå Camping

Artic Circle Network AB, ACN

Lapplands Räddningstjänstförbund

Kommun

63
1 059

Koncern

Stiftelsen Matarengihems

Kommun
Not 25 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

4 833,5

4 348,1

Ackumulerade avskrivningar

0

0

4 833,5

4 348,1

Investeringar försäljningar

-215,9

-3,9

Årets avskrivningar

-269,5

0

Utgående anskaffningsvärde

4 617,6

4 344,2

Utgående ack avskrivningar

-269,5

0

4 348,1

4 344,2

Ingående anskaffningsvärde

82 910,2

81 107,7

Ackumulerade avskrivningar

-35 563,7

-36 988,0

Ingående bokfört värde

47 346,5

44 119,7

639,5

3 778,5

Årets avskrivningar

-2 587,2

-2 616,2

Utgående anskaffningsvärde

81 107,8

83 877,9

Utgående ack avskrivningar

-36 988,0

-39 095,9

Utgående bokfört värde

44 119,7

44 782,0

Markreserv

Ingående bokfört värde

Utgående bokfört värde
Skolfastigheter

Investeringar försäljningar
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2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

4 030,0

4 030,0

Ackumulerade avskrivningar

-2 730,4

-2 848,5

Ingående bokfört värde

1 299,6

1 181,5

0

0

Brandstation

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-118,1

-118,1

Utgående anskaffningsvärde

4 030,0

4 030,0

Utgående ack avskrivningar

-2 848,5

-2 966,6

Utgående bokfört värde

1 181,5

1 063,3

Ingående anskaffningsvärde

10 447,3

10 447,3

Ackumulerade avskrivningar

-5 020,2

-5 395,8

Ingående bokfört värde

5 427,1

5 051,5

0

0

-375,6

-357,6

Utgående anskaffningsvärde

10 447,3

10 447,3

Utgående ack avskrivningar

-5 395,8

-5 753,4

Utgående bokfört värde

5 051,5

4 693,9

Ingående anskaffningsvärde

116 125,9

123 295,0

Ackumulerade avskrivningar

-28 871,4

-32 357,5

Ingående bokfört värde

82 254,6

90 937,5

Investeringar försäljningar

7 169,0

7,2

Årets avskrivningar

-3 486,5

-3 703,4

Utgående anskaffningsvärde

123 295,0

123 302,2

Utgående ack avskrivningar

-32 351,5

-36 061,0

Utgående bokfört värde

90 937,4

87 241,2

Ingående anskaffningsvärde

11 591,5

11 708,4

Ackumulerade avskrivningar

-7 318,1

-7 933,4

Ingående bokfört värde

4 273,4

3 775,0

Investeringar försäljningar

116,9

45,4

Årets avskrivningar

-615,4

-485,7

Utgående anskaffningsvärde

11 708,4

11 753,9

Utgående ack avskrivningar

-7 933,4

-8 419,2

Utgående bokfört värde

3 775,0

3 334,7

Förskolor/daghem

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

Ålderdomshem/Sjukhem

Fritidsanläggningar
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2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

16 165,2

16 944,0

Ackumulerade avskrivningar

-4 394,2

-4 893,8

Ingående bokfört värde

11 771,0

12 050,2

778,9

1 072,3

Turistanläggningar

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-499,6

-523,2

Utgående anskaffningsvärde

16 944,1

18 016,3

Utgående ack avskrivningar

-4 893,8

-5 417,1

Utgående bokfört värde

12 050,2

12 599,3

Ingående anskaffningsvärde

5 541,4

5 541,4

Ackumulerade avskrivningar

-2 637,5

-2 800,5

Ingående bokfört värde

2 903,9

2 740,9

0

289,4

-163,1

-163,1

Utgående anskaffningsvärde

5 541,4

5 830,9

Utgående ack avskrivningar

-2 800,5

-2 963,6

2 740,9

2 867,3

Förvaltningshus

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde

Centralförråd och övriga verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde

23 904,1

24 956,4

Ackumulerade avskrivningar

-5 852,4

-6 909,4

Ingående bokfört värde

18 051,1

18 047,0

Investeringar försäljningar

1 052,4

966,5

Årets avskrivningar

-1 056,9

-1 109,5

Utgående anskaffningsvärde

24 956,4

25 922,9

Utgående ack avskrivningar

-6 909,4

-8 018,9

Utgående bokfört värde

18 047,1

17 904,0

Ingående anskaffningsvärde

82 164,5

83 082,3

Ackumulerade avskrivningar

-38 887,5

-41 316,9

Ingående bokfört värde

43 277,0

41 765,3

917,8

1 604,1

Årets avskrivningar

-2 429,5

-2 386,0

Utgående anskaffningsvärde

83 082,3

84 686,4

Utgående ack avskrivningar

-41 316,7

-43 702,9

Utgående bokfört värde

41 765,3

40 983,5

Vatten och avlopp

Investeringar försäljningar
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2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

4 770,4

4 845,4

Ackumulerade avskrivningar

-940,7

-1 174,9

3 829,8

3 670,5

74,9

198,7

-234,2

-207,3

Utgående anskaffningsvärde

4 845,4

5 044,1

Utgående ack avskrivningar

-1 174,9

-1 382,1

Utgående bokfört värde

3 670,5

3 662,0

Ingående anskaffningsvärde

25 648,1

26 491,7

Ackumulerade avskrivningar

-13 028,9

-13 825,9

Ingående bokfört värde

12 619,2

12 665,8

843,6

6 467,8

Avfallsbehandlingsanläggning

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

Publika fastigheter (vägar, parker)

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-797,0

-822,3

Utgående anskaffningsvärde

26 491,7

32 959,5

Utgående ack avskrivningar

-13 825,9

-14 648,3

Utgående bokfört värde

12 665,8

18 311,2

Ingående anskaffningsvärde

41 333,6

31 688,5

Ackumulerade avskrivningar

-19 003,3

-13 864,1

Hyresfastigheter

Ingående bokfört värde

22 300,3

17 824,4

Investeringar försäljningar

-3 277,2

-4 264,6

Årets avskrivningar

-1 198,6

-1 025,7

Utgående anskaffningsvärde

31 688,5

23 787,5

Utgående ack avskrivningar

-13 864,0

-11 253,4

Utgående bokfört värde

17 824,4

12 534,1

Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde

10 209,6

10 209,6

Ackumulerade avskrivningar

-6 550,6

-6 938,2

Ingående bokfört värde

3 659,0

3 371,4

0

0

-387,6

-387,6

Utgående anskaffningsvärde

10 209,6

10 209,6

Utgående ack avskrivningar

-6 978,2

-7 325,7

Utgående bokfört värde

3 271,4

2 883,9

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar
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Civilförsvarsanläggningar

2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

142,0

142,0

Ackumulerade avskrivningar

-101,6

-108,3

40,4

33,7

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

0

0

-6,7

-6,7

Utgående anskaffningsvärde

142,0

142,0

Utgående ack avskrivningar

-108,3

-115,1

33,7

26,9

439 817,3

438 837,8

Ackumulerade avskrivningar

170 930,5

177 355,2

Ingående bokfört värde

268 837,1

261 482,6

6 820,9

19 602,4

Årets avskrivningar

-14 225,2

-13 912,4

Utgående anskaffningsvärde

439 107,5

444 354,7

Utgående ack avskrivningar

-177 624,6

-187 123,2

Utgående bokfört värde

261 482,5

257 231,5

Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Investeringar försäljningar

Byggnader och mark

Stiftelsen Matarengihem
2009

2010

134 734

134 734

0

-727

-34 106

-36 485

-2 379

-2 351

-36 485

-38 723

-7 254

-8 654

0

543

-1 400

-1 500

-8 654

-9 611

89 594

85 672

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Avyttring och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid periodens slut
Byggnader och mark

Övertorneå Värmeverk AB
2009

2010

1 275

1 275

0

0

1 275

1 275

-281

-315

Omklassificeringar

0

0

Årets avskrivningar

-34

-34

Utgående ackumulerade avskrivningar

-315

-349

Utgående bokfört värde

960

926

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
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Not 26 Maskiner och inventarier

Kommun

Maskiner

2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

1 556,5

1 556,6

Ackumulerade avskrivningar

-607,1

-697,3

Ingående bokfört värde

949,4

859,3

Investeringar försäljningar

0

19,4

-90,2

-97,8

Utgående anskaffningsvärde

1 556,6

1 516,9

Utgående ack avskrivningar

-697,3

-795,0

Utgående bokfört värde

859,3

721,9

Årets avskrivningar

Övertorneå Värmeverk AB
Ingående anskaffningsvärde

30 234

31 890

1 656

382

0

-37

Utgående ackumulerade
Anskaffningsvärden

31 890

32 235

Ingående avskrivningar

-14 669

-15 992

0

18

-1 324

-1 410

Utgående ackumulerade
Avskrivningar

-15 993

-17 385

Utgående bokfört värde

15 898

14 850

Omföring från pågående
Nyanläggningar
Försäljning och utrangering

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

Kommun
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

21 931,2

22 810,4

Ackumulerade avskrivningar

-14 968,8

-16 673,7

6 962,4

6 136,7

879,2

699,4

-1 705,0

-1 563,1

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar
Utgående anskaffningsvärde

22 810,4

23 509,7

Utgående ack avskrivningar

-16 673,7

-18 236,8

6 136,6

5 272,9

Utgående bokfört värde
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Stiftelsen Matarengihem
Inventarier

2009

2010

1 199

1 361

162

56

1 361

1 417

Vid årets början

-963

-1 068

Årets avskrivning enligt plan på
Anskaffningsvärden

-105

-120

-1 068

-1 188

293

229

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Summa
Ackumulerade avskrivningar
enligt plan

Summa
Redovisat värde vid periodens slut

Övertorneå Värmeverk AB
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

276

276

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

276

276

Ingående avskrivningar

-266

-268

Försäljningar och utrangeringar

0

0

Årets avskrivningar

-2

-1

-268

-269

8

6

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående bokförtvärde

Kommun
Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärde

2 760,1

2 760,1

Ackumulerade avskrivningar

-1 223,1

-1 482,6

Ingående bokfört värde

1 537,0

1 277,5

0

2 146,7

-259,5

-344,1

Utgående anskaffningsvärde

2 760,1

4 906,8

Utgående ack avskrivningar

-1 482,6

-1 826,8

Utgående bokfört värde

1 277,4

3 080,0

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar
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Summa Maskiner och inventarier

2009

2010

Ingående anskaffningsvärde

21 931,2

22 810,4

Ackumulerade avskrivningar

-14 968,8

-16 673,7

6 962,4

6 136,7

879,2

699,4

Årets avskrivningar

-1 704,9

-1 563,1

Utgående anskaffningsvärde

22 810,4

23 509,7

Utgående ack avskrivningar

-16 673,7

-18 236,8

6 136,7

5 212,9

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

Utgående bokfört värde

Övertorneå Värmeverk AB

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde

919

91

Under året nedlagda kostnader

829

523

-1 657

-382

91

232

Omföring till färdiga anläggningar
Utgående bokfört värde

Koncern

Kommun
Not 27 Finansiella anläggningstillgångar

2009

2010

2009

2010

IUC Norrbotten

15

15

15

15

I Norrbotten AB

11

11

11

11

2

2

2

2

107

107

107

107

1 000

1 000

0

0

Filmpool Nord AB

65

65

65

65

IT Norrbotten

12

12

12

12

Summa aktier

1 212

1 212

212

212

178

178

178

178

40

40

40

40

218

218

218

218

11

11

11

11

Stiftelsen matarengihem

2 934

2 934

0

0

Summa grundfondskapital

2 945

2 945

11

11

Aktier

Kommunaktiebolaget
Länstrafiken i Norrbotten AB
Övertorneå Värmeverk AB

Andelar
Kommuninvest ekonomiska förening
Övertorneå Folkets Hus
Summa andelar
Grundfondskapital
I Norrbotten AB
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Utlämnade lån
Lövbiten
Lapplands Räddningstjänstförbund
Good Turn in Artic Circle

2009

2010

2009

2010

337

252

337

252

91

43

91

43

540

0

540

0

Tornedalens Folkhögskola

1 250

1 500

1 250

1 500

Övertorneå Värmeverk AB

32 050

32 050

16 025

17 050

0

888

0

888

34 268

34 733

18 243

19 733

Andra långfristiga värdepappersinnehav

0

0

4 893

5 002

Uppskjuten skattefordran

0

0

206

442

Summa

0

0

5 099

5 444

38 643

39 108

23 783

25 618

Företagslån Kommuninvest
Summa utlämnade lån
Stiftelsen Matarengihem

Summa finansiella anläggningstillgångar

Kommun
Not 28 Förråd, lager

Koncern

2009

2010

2009

2010

Stiftelsen Matarengihem

0

0

88

93

Övertorneå Värmeverk AB

0

0

566

560

Summa förråd, lager

0

0

654

653

Kommun

Koncern

Not 29 Fordringar

2009

2010

2009

2010

Konsumtionsavgifter (va-avgifter)

1 619

1 302

1 264

1 302

Fakturafordringar, vård och omsorg

717

627

717

627

Fakturafordringar, tekniska enheten

1 221

1 103

1 221

1 103

Momsavräkningsfordran

3 150

3 453

3 150

3 453

171

472

171

472

Stats- och EU-fordringar

3 738

1 097

4 913

1 097

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

3 483

7 561

1 557

9 472

Övriga fakturafordringar

1 843

129

3 222

129

396

637

396

1 945

1 867

0

1 867

0

17 454 16 381

18 478

19 600

Skattefordran

Övriga kortfristiga fordringar
Östra Norrbottens Räsddningstjänstförbund
Summa fordringar
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Kommun
Not 30 Kortfristiga placeringar

Koncern

2009

Stiftelsen Matarengihems placering

2010

0

Depåkonto hos Carnegie/HQ Bank

2009

2010

9 045

16 240

188

601

188

601

Aktier och aktiefonder, svenska

22 775

23 319

22 775

23 319

Utländska aktier och aktiefonder

22 519

32 149

22 519

32 149

Räntefonder

49 967

62 713

49 967

62 713

Alternativa investeringar

10 000

2 778

10 000

2 778

105 449

121 560

114 494

137 800

Summa kortfristiga placeringar

Marknadsvärdet på kommunens kortfristiga placeringar uppgår till 132 874 tkr vid årsskiftet. Fördelat enligt följande depåkonto 602 tkr, svenska aktier och
aktiefonder 32 803 tkr, utländska aktier och aktiefonder 35 436 tkr, räntefonder 61 283 tkr samt alternativa placeringar 2 750 tkr.

Kommun
Not 31 Kassa och bank
Kassa
Plusgirot
Bank
Summa kassa och bank

Koncern

2009

2010

2009

2010

15

15

15

15

31 858

25 321

31 858

25 321

1 604

15 826

7 067

18 358

33 477

41 162

38 940

43 694

Kommun
Not 32 Eget kapital

2009

2010

2009

2010

304 550

317 069

308 548

321 593

12 519

20 082

13 026

20 341

317 069

337 151

321 574

341 934

Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Koncern

Kommun

Koncern

Not 33 Avsättning för pensioner

2009

2010

2009

2010

Avsättning pensioner exkl. garantipensioner

9 054

10 322

9 054

10 322

0

566

0

566

Avsättning pensioner
Räddningstjänstförbundet

613

0

613

0

Avsättning garantipensioner

301

0

301

0

2 418

2 504

2 418

2 504

12 386

13 392

12 386

13 392

Avsättning enligt PBF

Avsättning löneskatt
Summa avsättning för pensioner

Kommunen har beslutat att pensionsavgifterna enligt det kommunala pensionsavtalet (PFA 98) skall utbetalas fullt ut till av anställda individuellt valda pensionskonton fr. o m1998
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Analys av pensionsskuldens utveckling i tkr
Övertorneå kommun

2009

2010

IB Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

7 916

9 053

Ränteuppräkning

255

291

Basbeloppsuppräkning

348

- 81

- 317

- 512

0

1 205

840

154

0

232

Nya utbetalningar
Intjänad PA-KL
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Nya efterlevnadspensioner
Övriga poster

11

-19

9 053

10 322

816

301

Ränteuppräkning

17

5

Basbeloppsuppräkning

36

-3

-567

- 304

-1

1

301

0

72,5 %

73,0 %

UB avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
IB avsatt till pensioner ÖK-SAP

Utbetalning ÖK-SAP
Övriga poster
UB avsatt till pensioner ÖK-SAP
Aktualiseringsgrad

Pensioner Räddningstjförb: Förbundet upphört, pensionerna ingår fr.o.m. 2010 i pensioner exkl. garantipensioner. Beräkningsgrunden är framräknad av KPA och framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Kommun
Not 34 Andra avsättningar
Övertorneå Värmeverk AB uppskjuten skatt

Koncern

2009

2010

2009

2010

0

0

8

16

Avsättning för skatt innefattar dels skatt på obeskattade
reserver dels skatt på skillnaden mellan bokförda och
skattemässiga avskrivningar
Avsatt för omställningskostnader personal
Redovisat värde vid årets början

0

0

0

0

Nya avsättningar

0

3 072

0

3 072

Ianspråktagna avsättningar

0

0

0

0

Outnyttjade belopp som återförs

0

0

0

0

Utgående avsättning

0

3 072

8

3 088

Kommun

Koncern

Not 35 Obeskattade reserver
Övertorneå Värmeverk AB
Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar utöver plan

0

0

887

1 647

Summa obeskattade reserver

0

0

887

1 647

Kommun

Koncern

Not 36 Långfristiga skulder
Ingående skuld

94 800

73 300

196 706

171 975

Inlösen av lån/amorteringar

-21 500

-4 500

-24 731

-7 491

0

0

0

0

73 300

68 800

171 975

164 484

Upptagande av nya lån
Summa långfristiga skulder

115

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Kommun

Koncern

Not 37 Kortfristiga skulder

2009

2010

2009

2010

Leverantörsskulder

7 500

8 535

9 380

10 560

Ekfors Kraft AB

1 433

2 266

1 433

2 266

Momsskulder

1 195

1 080

1 195

1 080

EU-projekt, beviljade medel

1 564

2 596

1 564

2 596

Arbetsgivaravgifter

3 693

3 839

3 693

3 839

Anställdas skatter

2 891

2 998

2 891

3 506

11 893

11 518

11 893

11 518

3 213

2 984

3 213

2 984

67

66

67

66

6 650

6 608

6 650

6 608

909

866

909

866

Bokbussen, fond

0

124

138

124

Retroaktiva löner

55

33

55

33

Projektmedel till olika projekt

1 251

2 296

1 251

2 296

Upplupna faktura-leverantörskostnader

3 535

3 013

6 118

7 604

Förutbetalda intäkter

8 163

6 269

8 163

8 027

Förutbetalda skatteintäkter

7 278

6 270

7 278

6 270

Deporteringsavgift bredband

473

639

0

639

Övriga upparbetade kostnader

261

99

1 329

696

62 024

62 102

67 220

71 578

Upplupen semesterskuld, ferielöneskuld och
övertidsersättning
Upplupen löneskatt, individuell del
Upplupna räntekostnader
Upplupna pensionskostnader, individuell del
Minoritetsspråk

Summa kortfristiga skulder

Not 38 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar i tkr

Kommun
2009

2010

129 447

131 589

Ränteuppräkningar

2 076

2 159

Basbeloppsuppräkning

6 738

- 444

Gamla utbetalningar

- 4 657

- 4 383

Aktualisering

- 1 382

- 905

0

- 1 017

- 634

- 1 750

131 589

125 250

31 923

30 386

163 512

155 636

Ingående ansvarsförbindelse

Bromsen
Övriga poster
Summa ansvarsförbindelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. Förtroendevalda i Övertorneå kommunalrådet – som har rätt till pensioner enligt
bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som ansvarsförbindelse eller avsättning.
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Kommun
Not 39 Borgensförbindelser
Stiftelsen Matarengihem (helägt bostadsföretag)
Förlustansvar, statliga bostadslån för egnahem
Brf Väktaren Övertorneå
Summa borgensförbindelser

2009

2010

98 987

95 947

5 887

5 476

5 790

5 722

110 664

107 145

Övertorneå kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Övertorneå kommuns ansvar enligt
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångarna
till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
194 445 316 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
189 512 988 kronor.
Kommun
Not 40 Förvaltade fonder/stiftelser belopp i kronor

2009

2010

Abraham Montells fond

2 215

2 215

Lundblads donationsfond

16 298

16 298

H S Styrmans stipendiefond

16 459

16 459

J F Gryms minnesfond

9 153

9 153

H och J Metsävainios minnesfond

6 987

6 987

51 112

51 112

Summa förvaltade fonder/stiftelser
Anmärkning: Samtliga fonder förvaltas av skolstyrelsen

Kommun
Not 41 Operationella leasingavtal i tkr

2009

2010

Totala leasingavgifter

2 883

2 238

Med förfall inom 1 år

645

723

2 883

2 238

Med förfall inom 1-5 år
Kommentar: Alla leasingavtal avser leasing av bilar med en avtalstid om högst tre år.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder och genom
utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens
företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt
återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande Vi har
i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en
bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.

Vi bedömer;
• att styrelser och nämnder i Övertorneå kommun har
bedrivit verksamheten på ett i väsentliga delar ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
• att styrelsernas och nämndernas interna kontroll har
varit tillräcklig även om utrymme för förbättring finns
i detta avseende vilket framgår av vår redogörelse
nedan
• att resultatet i årsredovisningen är förenligt med 8 av
de 9 mål för god ekonomisk hushållning fullmäktige
har beslutat om. Vi noterar att kommunstyrelsen i
årsredovisningen gör bedömningen att kommunen
uppnår god ekonomisk hushållning

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bland annat:
• att styrelsens och nämndernas arbete följer en i
väsentliga delar ändamålsenlig struktur
• att kommunen har fortsatt sitt utvecklingsarbete när
det gäller mål och intern kontroll vilket vi ser positivt
på, men samtidigt att uppföljning och kontroll kräver
särskild uppmärksamhet och ytterligare insatser trots
de åtgärder som har vidtagits under året
• att kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna, och
formerna för denna, behöver utvecklas
• att ett fortsatt åtgärdsinriktat agerande krävs utifrån
de rekommendationer vi lämnar i våra granskningar

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bl a:
• att delårsrapporten i väsentliga delar följer lagen om
kommunal redovisning, god redo-visningssed och
fullmäktiges föreskrifter. Vi bedömer att resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen för god ekonomisk hushållning, men att mått för
de verksamhetsmässiga målen behöver utvecklas så
att de visar mätbara samband mellan resursförbrukning, prestationer, resultat och effekter. Först då kan
en revisionell bedömning av utfallet göras
• att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen på balansdagen.
Årsredovisningen bedöms vidare i allt väsentligt vara
upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kommunen
lever också upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2010
godkänns.
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• att barn- och utbildningsnämnden inte i alla avseenden bedriver verksamheten avseende barn och
ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ändamålsenligt sett ur ett genusperspektiv. Vi kan särskilt
konstatera att behovet av att upptäcka och möta
flickors problem kring ADHD i större utsträckning
måste uppmärksammas. För övrigt baseras bedömningen på att organisationen inte till alla delar är
ändamålsenlig. Vad som åsyftas är att nuvarande
organisation behöver tydliggöras avseende rutiner,
roller och ansvar. Kunskap och kompetens för arbetet
avseende barn och unga med neuropsykiatriska
problem är dock i allt väsentligt är tillräcklig
• att socialnämnden till viss del bedriver verksamheten inom individ- och familjeomsorgen, IFO, på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt, och att nämndens
styrning och interna kontroll av IFO delvis är tillräcklig. IFO har i allt väsentligt riktlinjer och rutiner för

utredning och uppföljning. Vissa mål är emellertid
inte mätbara och för delar av verksamheten saknas aktuella mål. Vidare är vissa styrdokument inte
reviderade under de senaste åren vilket indikerar att
dessa dokument inte hålls ”levande” i verksamheten.
Det finns dock en struktur och systematik för hur och
i vilken omfattning återrapportering ska ske till socialnämnden. Att nämnden inför 2011 kommer att ha
en egen fastlagd internkontrollplan bör även bidra
till att uppföljningen systematiseras och samordnas
ytterligare

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över
de sakkunnigas revisionsrapporter (vilka löpande under
året har delgetts fullmäktige) liksom granskningsrapporter och revisionsberättelser gällande de kommunala
företagen.

Övertorneå kommuns revisorer
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala
redovisningslagen som gäller från och med 1998 och i
överensstämmelse med rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning samt god redovisningssed.
En dokumentation av redovisningssystemet som föreskrivs i 2 kap 7 § finns inte i samlad form. Arbetet med
detta pågår. Övergripande redovisningsprinciper som
alltid beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande
bild som möjligt är:
Principen om pågående verksamhet
Försiktighetsprincipen; innebär att tillgångar aldrig får
överskridas, skulder aldrig undervärderas, förluster skall
alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas.
Matchningsprincipen; innebär att utgifter och intäkter ska periodiseras till rätt år. Principen om öppenhet;
innebär att om det råder tvekan mellan två redovisningssätt så ska alltid den mest öppna beskrivningen av
utvecklingen och situationen väljas. Kongruensprincipen;
innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan balansräkning och resultaträkning som innebär att
samtliga förmögenhetsförändringar (i balansräkningen)
ska redovisas över resultaträkningen. Objektivitets-, aktualitets-, relevans- och väsentlighetsprincipen; syftar bland
annat till att beskriva hur redovisningsinformationen
ska vara, det vill säga begriplig och att informationen
ska grunda sig på underlag som är verifierbar. Konsekvens och jämförbarhet innebär att redovisningen ska
ske på samma sätt mellan redovisningsåren och kunna
jämföras mellan olika bokföringsskyldiga. Principen om
historiska anskaffningsvärden.
Periodisering
Periodisering av utgifter och inkomster har gjorts enligt
väsentlighetsprincipen. Leverantörs- och kundfakturor
som anlänt efter balansdagen, men är hänförliga till
räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive
fordran. Statsbidrag till driftkostnader och investerings
kostnader har fordringsförts. Inte utbetalade men
beslutade bidrag till utomstående har skuldförts om
de uppgår till väsentligt belopp. Externa utgifts- och
inkomsträntor är periodiserade. Lönerna redovisas i
huvudsak enligt kontantmetoden.
Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med
Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr
4. Kommunen har i bokslutet för år 2010 bokfört den
definitiva slutavräkningen för år 2009 och en preliminär
avräkning för 2010 i resultaträkningen.
Periodisering av löneskatt
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har
periodiserats i enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 17 och belastat resultat-

räkningen. Den preliminära löneskatten för år 2010 har
betalts löpande varje månad med F-skatten.
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med förfallotid
inom ett år från balansdagen beaktas som kortfristig.
Hyres-/leasingavtal klassificeras som operationella avtal
eftersom det avser leasingavtal bilar och är av mindre
omfattning och därför inte påverkar bedömningen av
kommunens resultat och ställning.
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av procentuella
personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) i samband med
löneredovisningen och interndebiteras förvaltningarna
med följande pålägg för år 2010:
Förtroendemän/uppdragstagare

31,42 %

Arbetstagare med kommunalt avtal och
med pensionsrätt

39,08 %

Anslutningsavgifter
Utdebiterade anslutningsavgifter för vatten/avlopp
redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid
som ej var uttagen per 31 december redovisas som kortfristig skuld enligt gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för kommande år. I det fall amorteringen av
långfristiga lån sker nästkommande års redovisas denna
som kortfristig skuld.
Kapitalkostnader
Vid beräkningen av kapitalkostnader används den s.k.
nominella metoden. Med nominell metod menas att
kapitalkostnaden beräknas utifrån Årlig avskrivning på
investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens
ekonomiska livslängd.
Ränta som beräknas som medelräntan på femårig
statsobligation två år före budgetåret (räntan 2008 var
5,0 %) på kvarstående bokfört värde.
Anläggningstillgångar
I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag
efter avdrag för planenlig avskrivning. De investeringar
som aktiveras som anläggningstillgångar har i huvudsak
haft ett anskaffningsvärde som överstiger 20 000 kronor
och en livslängd som överstiger 3 år. Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar aktiveras löpande.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
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ning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt
mervärde. På tillgång i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3,5,10,15,20,30,50 år. En samlad bedömning
av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.
Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre
avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora
nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när
tillgången tas i bruk.
Pensionsåtagande redovisas enligt den blandade modellen. Förmåner intjänade från och med 1998, särskild
avtalspension samt förpliktelser där utbetalningen
påbörjats redovisas som avsättning. Förmåner intjänade
före 1998 samt förpliktelser till anställda och förtroendevald som inte har börjat utbetalas redovisas som ansvarsförbindelse. Nästa års pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig skuld. Beräkningar av det samlade
åtagandet har utförts av KPA enligt de nya riktlinjerna,
RIPS 07, och baseras på nu gällande pensionsavtal.
Extern kapitalförvaltning
Extern kapitalförvaltning redovisas som omsättningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av kommunfullmäktige samt reviderade av kommunstyrelsen 2005.
Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den
kommunala redovisningslagen kapitel 8 och utformas
enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet ingår
Övertorneå kommun och de bolag i vilka kommunen
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20
procent, nämligen: Stiftelsen Matarengihem (100 procent) och Övertorneå Värmeverk AB (50 procent).
Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd resultatpost. Avvägning har gjorts mellan krav på information och överskådlighet.
Rekommendation RKR 18 följs inte av Övertorneå kommun enär investeringsbidragen samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse samt innehåller felaktiga
bokförda poster (pågående projekt) vilka rättas till vid
nästa årsredovisning
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningskapital: Bundet eget kapital i anläggningar.
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långristiga skulder. Anläggningskapitalet är en del av det egna
kapitalet.
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att
stadigvarande användas i verksamheterna.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld
eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över
tillgångens livslängd.
Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men
ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.
Balansräkningen: Visar den ekonomiska ställningen i sammandrag vid räkenskapsårets utgång (den 31 december
2007). Kommunens samtliga tillgångar och skulder samt
eget kapital redovisas. Ställda panter och ansvarsförbindelser upptas inom linjen.

Förutbetalda intäkter: Intäkter erhållna 2009 som avser år
2010 (skuld).
Förvärvsmetod: Vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital
elimineras varefter intjänat kapital räknas in i den sammanställda redovisningens egna kapital.
Intern ränta: Kalkylmässig beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.
Investeringsredovisningen: redovisar in- och utbetalningar för årets nettoredovisningar i till exempel fastigheter,
anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är
avsedda att användas under en längre tidsperiod.
Jämförelsestörande poster: händelser eller transaktioner
som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma
vid jämförelse med andra perioder mellan olika kommuner.
Kapitalkostnader: Årlig finansiell ersättning mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar för att
man nyttjar en investering (byggnad, anläggning, inventarier).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till
i bokslutet.

Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar
(omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i relation till
de kortfristiga skulderna. Visar betalningsberedskap på kort
sikt, d v s förmågan att betala de kortfristiga skulderna.

Driftredovisningen: Redovisar kostnader och intäkter
för den löpande verksamheten under året, fördelat per
nämnd/styrelse..

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Eget kapital: totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Består av anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar mm) och rörelsekapital (fritt
kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa-, plusgirot och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat.

Externa intäkter och kostnader: Kommunens bruttokostnader och bruttointäkter under året.

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga
att betala skulder i rätt tid). Likviditeten kan beräknas på
olika sätt. Kassalikviditet är omsättningstillgångar minus
varulager delat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet
är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga
skulder) i förhållande till årets externa utgifter.

Extraordinära intäkter/kostnader: Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de
inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår
till väsentligt
belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild
rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader m m.
Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från den löpande
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Visar hur förändring av likvida medel skett (årets
kassaflöde).
Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Förutbetalda kostnader: Kostnader betalda 2010 som
avser 2009 (fordran).

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och
skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter
balansdagen.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag m.m.
Nyckeltal: Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex
likvida medel i % av externa utgifter (likviditet).
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Omsättningstillgångar: Tillgångar som beräknas innehas
kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Proportionell konsolidering: Om ett ägt bolag ej är helägt tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den
sammanställda redovisningen.
Rörelsekapital: Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Den del av kapitalet som står till
förfogande för finansiering av utgifter. Rörelsekapitalet är
en del av det egna kapitalet.
Resultaträkning: Sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed hur förändringen av kommunens eget
kapital framkommit. Denna förändring kan också beräknas
genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens
balansräkningar.
Sammanställd redovisning: Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk
form verksamheten bedrivs.
Skattekraft: Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.
Soliditet: Andelen eget kapital av de totala tillgångarna,
dvs. graden av egna finansierade tillgångar. Visar i vilken
utsträckning som tillgångarna är finansierade med eget kapital och därmed hur stabil kommunen är. Måttet beskriver
kapitalstyrkan vilket ger vägledning vid investeringsbeslut
och dess konsekvenser på lång sikt.
Skuldsättningsgrad: Visar på motsvarande som soliditet
sätt i vilken utsträckning som tillgångarna är finansierade
med lån.
Verksamhetsuppdrag, anger vilket uppdrag nämnderna
har, det vill säga vad som tillhandahålls och för vem.
Vision anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd
och talar om var Övertorneå är på väg.
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Miljöbokslut 2010

Hållbar utveckling är ett samlande begrepp för en
samhällsutveckling där ansvar tas för såväl nuvarande som kommande generationers möjligheter
att leva i balans med naturresurserna. Sveriges
övergripande mål är att inom en generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta. För att ge miljöarbetet och samhällsutvecklingen i stort en inriktning antogs 15 nationella miljömål av riksdagen 1999. Under 2005 kompletterades de 15 nationella miljömålen med ett 16:e mål
om biologisk mångfald, ”Ett rikt växt- och djurliv.
Miljöbokslutet 2010 är det femte som upprättats
av Övertorneå kommun. Miljöbokslutet är ett sätt
att följa upp kommunens eget miljöarbete och ska
fungera som stöd och inspiration till fortsatt arbete
för en hållbar samhällsutveckling. Miljöbokslutet
tydliggör de kommunala verksamheternas förbättringar och försämringar avseende miljöarbete.
Sveriges Ekokommuner beslutade på föreningens årsmöte den 26 april 2002 att anta 12 stycken
gröna nyckeltal i syfte att följa utvecklingen inom
ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle.
I bokslutet redovisas nyckeltal som tagits fram
enligt Sveriges Eko Kommuners (SEKOM) föreskrifter, även tidigare års nyckeltal redovisas i diagram
för tydligare jämförelse. Nyckeltalen är valda för att
inte innebära ett stort merarbete och de ska vara
intressanta för flertalet kommuner. De ska också
vara påverkbara genom ett aktivt kommunalt arbete. De gröna nyckeltalen visar i siffror på tillstånd
och trender som är relaterade till miljön.
Nyckeltalen redovisas tillsammans med Sveriges 16
antagna miljömål.
Sveriges 16 miljömål

G

enerationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
Så lyder generationsmålet som ska som ett inriktningsmål för miljöpolitiken ge vägledning om de
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade miljökvaliteten
ska kunna nås. Vilket också innebär en ambitiös
miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella
sammanhang.

Det innebär att generationsmålet är vägledande
för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. De olika
delarna kommer att ingå som kriterier vid bedömningen om förutsättningarna för att ett miljökvalitetsmål kan uppnås. De grundläggande värdena
och de övergripande miljömålsfrågorna, som
tidigare var uttalade i miljömålssystemet, omfattas
nu av generationsmålet.

G

enerationsmålets innebörd
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska
vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
•

•
•
•
•
•
•

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på
väg att återhämta sig, och att deras förmåga
att långsiktigt generera ekosystemtjänster är
säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva
inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som
möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan
på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.

1. Begränsad klimatpåverkan

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Halten av växthusgaser i atmosfären ska
i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.
För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om målet att
begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader jämfört med förindustriell
temperaturnivå.

Klimatet har förändrats under de senaste 150 åren.
De flesta är överens om att det delvis beror på att
koldioxid och andra så kallade växthusgaser släpps
ut i atmosfären från människans olika verksamheter. Om utsläppen fortsätter som nu ökar risken
för att klimatsystemet påverkas på ett farligt sätt.
Detta kallas för ”växthuseffekten”. Avgörande
för att nå målet är internationellt samarbete och
insatser i alla länder. Genom Kyotoprotokollet har
ett antal länder åtagit sig att minska sina utsläpp av
ämnen som påverkar klimatet.
En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser
påverkar jordens klimat mer än 100 år framåt i
tiden. Om miljökvalitetsmålet kan nås kommer att
visa sig först i mitten av detta sekel. År 2050 bör
utsläppen av växthusgaser som ett genomsnitt för
alla industrialiserade länder ha minskat till ungefär
2 ton per capita för att därefter minska ytterligare.
Sveriges riksdag har antagit visionen att Sverige år
2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären.
Förbränning av olja och gas svarar för det största
bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i
övriga världen. Utsläppen av koldioxid från transporter ökar hela tiden. Övriga utsläpp från fossila
bränslen varierar i Sverige efter konjunktur, tillgång
på vattenkraft och vädret. Icke-fossila bränslen – till
exempel trä – bidrar inte till att klimatet förändras.
Därför är det bra att andelen förnybara energislag i
Sveriges energiförsörjning har ökat.

Nyckeltal
CO2-utsläpp från industrisektorn i kommunen
(ton/invånare)
Beskrivning: Visar hur fossilbränsleberoende energianvändningen är i kommunen.
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan.
Täljare: Ton CO2-utsläpp från industrisektorn inom
kommunen
Nämnare: Antal kommuninvånare
Nyckeltal 1a: 0,0016 ton/invånare
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
3
Ton CO2 per invånare

Förbränning av fossila bränslen (olja, kol, naturgas,
bensin, diesel), som huvudsakligen används för
el- och värmetillförsel samt för transporter svarar
för det största bidraget till växthuseffekten både i
Sverige och i övriga världen.

Större förändringar i norr
Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid
våra nordliga breddgrader än i världen i genomsnitt. Om temperaturen ökar med ca 2,5 grader
globalt under de närmaste 50–100 åren kan ökningen bli ca 4 grader i Norden. Mängden nederbörd kan också komma att påverkas kraftigt. Effekterna av växthuseffekten kan bli omfattande för
till exempel jord- och skogsbruket. Känsliga miljöer
(ekosystem) i fjällen och Östersjön kan skadas så
att de går förlorade.
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CO2-utsläpp från övriga sektorer inom kommunen
Täljare: Ton CO2-utsläpp från övriga sektorer inom
kommunen
Nämnare: Antal kommuninvånare
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
Nyckeltal 1b: 7,27 ton CO2/invånare
3
Ton CO2 per invånare

För att uppnå denna temperaturbegränsning bör
den sammanlagda halten i atmosfären av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas),
svavelhexafluorid (SF6), fluorkarboner (FC) och
fluorkolväten (HFC) på lång sikt inte överskrida 400
miljondelar (ppm). Halten räknas som koldioxidekvivalenter. Det är ett mått på den mängd växthusgaser, där bidraget från varje enskild gas har räknats om till den mängd koldioxid som har samma
inverkan på klimatet.
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CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil
(ton/årsarbetare)
Beskrivning: Visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan
Täljare: Drivmedelsförbrukning för kommunens
persontransporter med tjänstebilar, hyrbilar, leasingfordon och körning med privat bil i tjänsten
Nämnare: Totala antalet årsanställda i kommunen
Nyckeltal 10b: 0,375 ton/årsarbetare
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen

Ton CO2 per invånare
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2. Frisk luft

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom
en generation.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att:
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot
sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material
och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn
till personer med överkänslighet och astma. Se
tabell nedan.
Förorening
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Halt som inte
Medelvärdestid
bör överskridas
(mikrogram/m³)

Bensen
Bens[a]pyren

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)
Beskrivning: Visar en del av kommunens interna
arbete för minskad klimatpåverkan. Visar andelen
förnybar energi för el och värme i kommunala
lokaler. Kommuner är stora inköpare av energi och
påverkar därför energimarknaden.
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan
Täljare: Mängd förnybar eller återvunnen energi
för el och värme inköpt av kommunen till egna
verksamheter
Nämnare: Total energianvändning för el och värme
i kommunen i de lokaler där kommunen både
bedriver verksamhet samt står för el- och värmeinköpen
Nyckeltal 9: 67,61 %
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen

Ton CO2 per invånare
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0,0001 År

Butadien

0,2 År

Formaldehyd

10 Timme

Partiklar <10 mikrometer, PM10

30 Dygn
15 År

Sot

10 År

Marknära ozon

80 Timme
10 000 Timme som AOT 40-värde
sommarhalvåret (april–
sept)
70 Åttatimmarsmedelvärde

Kvävedioxid
Svaveldioxid

B

20 År
60 Timme (98-percentil)
5 År

eskrivning
Luftföroreningar påverkar människors hälsa
på många sätt och medför i medeltal flera
månaders förkortad livslängd. Skogens träd och
jordbrukets grödor skadas av ozon vilket medför
stora kostnader. Luftföroreningar påverkar också
material som metall, gummi, plast och kalksten så
att de bryts ned snabbare. Därigenom skadas till
exempel byggnadskonstruktioner och föremål som
är kulturhistoriskt värdefulla.
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*2009 har torv räknats in som förnybart bränsle, något som upphörde
2010.

De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framför allt från
vägtrafiken och från enskild uppvärmning med
ved. Arbetsmaskiner som gräsklippare, motorsågar
och grävmaskiner bidrar också med stora mängder.

Trafiken är en stor utsläppskälla
För att nå målet är det framför allt viktigt med
ytterligare åtgärder för att minska utsläppen från
trafiken. De successiva minskningarna av avgaser
från nya fordon har till viss del ätits upp av att trafiken generellt ökar. Andra stora utsläppskällor är
vedeldning och energisektorn.
Från och med 2010 har regeringen förkortat tiden
då det är tillåtet att använda dubbdäck. Kommunerna har också fått möjlighet att förbjuda
dubbdäck på vissa vägsträckor. Det är för tidigt att
säga vilken effekt det kommer att få på halterna av
inandningsbara partiklar.
Internationella åtgärder behövs
En stor del av luftföroreningarna kommer från
andra länder. Därför behövs åtgärder på internationell nivå för att sänka våra bakgrundshalter.
Dessutom krävs åtgärder på nationell, regional och
lokal nivå för att komma till rätta med höga lokala
halter i landets tätorter.

Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
3
Ton CO2 per invånare

Når vi målet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Frisk luft är
mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020
även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att
urskilja någon tydlig utveckling för tillståndet i
miljön.
Förhöjda halter av luftföroreningar, framför allt
kvävedioxid, partiklar och marknära ozon, orsakar
fortfarande betydande skador på människors hälsa,
växtlighet och kulturföremål. Under de senaste
åren finns en tendens till sjunkande föroreningshalter i svenska tätorter, men det är för tidigt att
avgöra om den positiva utvecklingen fortsätter.

Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/
årsarbetare)
Beskrivning: Visar den fossila energi per årsarbetare som åtgår för tjänsteresor i kommunen
Miljömål: Frisk luft, Ingen övergödning, Bara
naturlig försurning, God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan
Täljare: Antalet kWh från fossila bränslen som åtgår till kommunens persontransporter med tjänstebilar, hyrbilar, leasingfordon och körning med
privat bil i tjänsten
Nämnare: Totala antalet årsanställda i kommunen
Nyckeltal 10a: 1418 kWh/årsarbetare
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Antal resor med kollektivtrafik per invånare och
år (resor/invånare)
Beskrivning: Visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds
inom kommunen
Miljömål: Frisk luft, Ingen övergödning, Bara
naturlig försurning, God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan
Täljare: Antal resor med kollektivtrafiken
Nämnare: Antalet kommuninvånare
Nyckeltal 2: 37,49 resor med kollektivtrafik per år
och invånare
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
3
Ton CO2 per invånare

Transporteras med vindarna
De samlade lokala utsläppen från alla länder
orsakar att föroreningar transporteras långa vägar
med vinden. Därför pågår ett omfattande arbete
inom EU för att begränsa långväga lufttransport
och utsläpp av ämnen som bildar marknära ozon.
Det finns också internationella överenskommelser
om att minska den långväga lufttransporten. Till
exempel har FN-konventionen om långväga lufttransporter ratificerats av cirka 50 parter.
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3. Bara naturlig försurning

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen:
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen
ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning innebär i ett generationsperspektiv att:
• Depositionen av försurande ämnen inte överskrider den kritiska belastningen för mark och
vatten.
• Onaturlig försurning av marken motverkas
så att den naturgivna produktionsförmågan,
arkeologiska föremål och den biologiska mångfalden bevaras.
• Markanvändningens bidrag till försurning av
mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet.

B

eskrivning.
Därför behövs miljökvalitetsmålet:
Trots att försurningen i Sverige har minskat
bedöms mer än en femtedel av skogarna, fjällen
och sjöarna vara försurade på grund av människans olika verksamheter. Det som förorsakar försurningen är utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk.
Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de
ämnen som har störst betydelse för försurningen.
Skogsmarken kan även försuras genom själva
skogsbruket – alltså inte bara genom nedfallet av
försurande luftföroreningar.
Vindar transporterar föroreningarna
Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har förts hit med vindarna från
andra länder. Det finns internationella avtal som
behandlar just problemet med att luftföroreningar
inte känner några nationella gränser. Ett är det så
kallade Göteborgsprotokollet, och ett annat är EU:s
takdirektiv. Båda dessa bidrar till att minska utsläppen av försurande ämnen.
Försurningen har flera skadliga effekter
Försurningen har effekter på växter och djur, främst
i sjöar och vattendrag. Försurande ämnen i neder-

börd, luft, vatten och mark gör att material vittrar
snabbare. Därigenom skadas till exempel byggnader och även föremål som är kulturhistoriskt värdefulla som statyer och utsmyckningar på byggnader.
I mark påverkas rörledningar och fornlämningar.
Också människans hälsa kan påverkas, till exempel av dricksvatten från försurade brunnar.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Bara naturlig
försurning är mycket svårt eller inte möjligt att nå
till år 2020 även om fler åtgärder sätts in. Utvecklingen för tillståndet i miljön är positiv.
Utsläppen av försurande ämnen, framför allt
svaveldioxid och kväveoxider, kommer främst från
källor utanför Sveriges gränser. Mest drabbat av
försurande nedfall av svavel och kväve har södra
Sverige varit.
Utsläppen minskar men inte tillräckligt
Under de senaste tjugo åren har utsläppen av svavel och kväve från källor i Europa minskat kraftigt.
Det har medfört att mark och vatten blivit mindre
försurade. Utsläppen kommer att minska ytterligare fram till 2020. Miljökvalitetsmålet blir ändå
mycket svårt att nå. En viktig anledning är att det
tar tid för mark och vatten att återhämta sig, även
sedan nedfallet av kväve och svavel har minskat
till önskade nivåer. Med redan beslutade åtgärder
beräknas ekosystemets kritiska belastning fortfarande överskridas i flera av landets skogsmarker
och sjöar 2020.
Sjöfart står för en stor del av försurande utsläpp
Utsläppen från internationell sjöfart omfattas inte
av miljökvalitetsmålet, men de bidrar likafullt till
försurningen i Sverige. Under 2008 var till exempel
sjöfartens utsläpp av kväveoxider nästan lika stora
som övriga totala utsläpp i Sverige av kväveoxider
till luft. Även utsläppen av svaveldioxid från sjöfart
är mycket stora.
Under 2007 och 2008 minskade dock sjöfartens
utsläpp av svaveldioxid med en tredjedel. Anledningen är de internationella överenskommelser
som begränsar svavelhalten i fartygsbränsle som
används i Östersjön och Nordsjön. Utsläppen av
kväveoxider från internationell sjöfart beräknas
däremot öka fram till 2020.

4. Giftfri miljö

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen:
Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära
noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att:
Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö,
yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga
ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen
inte skadlig för människor.
Förorenade områden är undersökta och vid behov
åtgärdade.
All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Vi saknar fortfarande mycket kunskap
om vad det är för egenskaper hos kemikalier och
föroreningar som påverkar människors hälsa och
miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Vi
vet dock att vissa kemiska ämnen har negativa
effekter på både vår hälsa och miljön. Genom EU:s
nya kemikalielagstiftning Reach kommer många av
bristerna med kemiska produkter att kunna avhjälpas.
Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som
ingår i kemiska produkter registrerats i Kemikalieinspektionens produktregister. Ännu fler ämnen
ingår i till exempel bilar, kläder, plastartiklar och
byggnadsmateriel. Vi vet inte hur många okända
ämnen som kommer in i Sverige via importerade
varor. Ytterligare kemiska ämnen bildas oavsiktligt i
industriella processer.
Cirka 50 000 områden är förorenade
Det är när kemiska produkter, varor och byggnader med mera tillverkas, används och skrotas som
de kemiska ämnena kommer ut i miljön. Det är då
risken finns att människorna utsätts för dem. Några
procent av befolkningen har till exempel för höga
halter av kadmium i njurarna. PCB och bromerade
flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. En

miljon svenskar har besvär som hänger samman
med kemiska ämnen i inomhusmiljön. På vissa
platser, till exempel där industrier och bensinstationer har legat, är det särskilt stora mängder föroreningar i marken. Länsstyrelserna beräknar att det
finns cirka 50 000 sådana förorenade områden.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Giftfri miljö är
mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020
även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att se
någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
Stora utmaningar återstår för att minska människors och miljöns exponering för farliga kemiska
ämnen. För enstaka ämnen minskar halterna i
miljön. För det stora flertalet ämnen saknas dock
mycket kunskap, både om halter i miljön och hur
halterna har förändrats över tid.
Användningen av kemikalier i världen ökar. En allt
större produktion sker i länder med svagare kemikaliekontroll än i Sverige och EU. Svårnedbrytbara
kemiska ämnen är redan spridda i miljön samt i varor och byggnader. Förekomsten av sådana ämnen
kommer även efter 2020 att vara ett problem.
Ny EU-lagstiftning
Ny lagstiftning inom EU de senaste åren har förbättrat förutsättningarna att nå målet. Det gäller
bland annat RoHS-direktivet, som begränsar användningen av farliga ämnen i elektroniska produkter, och den samlade kemikalielagstiftningen
Reach. Dessutom har förordningen om växtskyddsmedel skärpts. Beslutade EU-regler räcker dock inte
för att uppnå miljömålet. Därför krävs ytterligare
åtgärder och drivkrafter. Inte minst behöver företagen öka sitt arbete för att ersätta farliga ämnen.
Kunskapsluckor och bristfällig reglering
Användningen av kemikalier i världen ökar och nya
farliga ämnen upptäcks kontinuerligt. Fortfarande
saknas dock mycket kunskap om vilka ämnen
som är miljö- och hälsofarliga. Ett annat problem
är bristfällig lagstiftning om spridning av farliga
kemiska ämnen i varor, särskilt eftersom tillverkning och användning ökar i länder med svag
kemikaliekontroll. Det finns en risk att varor som
tidigare framställdes i Sverige med ringa utsläpp
av kemikalier, exempelvis textilier, nu orsakar stora
utsläpp och skador på miljö och hälsa i de länder
som i dag framställer varorna för export till bland
annat Sverige.

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala
organisationen (%)
Beskrivning: Visar kommunens bidrag till minskad
kemikalieanvändning och ökad biologisk mångfald
i jordbrukslandskapet. KRAV eller motsvarande gäller som verifiering av att produkterna håller ekologisk standard.
Miljömål: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap
Täljare: Inköp av ekologiskt producerade livsmedel
till kommunens verksamheter.
Nämnare: Totala inköp av livsmedel till kommunens verksamheter
Nyckeltal 11: 16 %
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
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5. Skyddande ozonskikt

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV‑strålning.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt innebär
att:
• Sverige ska verka för att halterna av klor, brom
och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären inte överstiger naturliga nivåer.
• Användningen av ozonnedbrytande ämnen i
Sverige är avvecklad inom loppet av en generation.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom
att filtrera bort en del av den skadliga UV‑strålningen från solen. Därför innebär det en fara när
ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken
för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar
och starr. I miljön kan ekosystem på land och i
vatten skadas, liksom jordbruksgrödor och skog.

Också olika material kan ta skada av för mycket
UV‑strålning. Orsaken till uttunningen är att ämnen som bryter ned ozon har släppts ut i atmosfären. Där finns de ofta kvar länge, vilket betyder
att ozonskiktet påverkas av utsläppen under flera
decennier.
Ämnen som bryter ner ozonskiktet
Ämnen som bryter ned ozonskiktet är till exempel
vissa klorerade lösningsmedel, klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC). CFC och
HCFC finns i bland annat kylskåp, anläggningar för
luftkonditionering och skumplast. Även utsläpp av
partiklar och vattenånga från flygplan som flyger
på hög höjd påverkar ozonskiktets tjocklek, liksom
halten av växthusgaser i atmosfären.
Över Antarktis är uttunningen cirka 50 procent
under vårmånaderna september–oktober. På våra
breddgrader har uttunning av ozonskiktet på upp
till 5–10 procent observerats under de senaste
20 åren.
Ett internationellt avtal, Montrealprotokollet, reglerar utsläppen av ozonnedbrytande ämnen.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå
målet Skyddande ozonskikt till år 2020. Utvecklingen för tillståndet i miljön är positiv.
Tjockleken hos det skyddande ozonskiktet har varit
tämligen konstant de senaste åtta åren, vilket antyder att den tidigare uttunningen har börjat avta.
Vetenskapliga utvärderingar gör bedömningen att
ozonskiktet under kommande årtionde kommer
att börja växa i tjocklek.
Ozonskiktet återhämtar sig men det tar tid
Halterna av ozonnedbrytande ämnen i den övre
atmosfären fortsätter att minska, tack vare framgångsrikt arbete inom Montrealprotokollet. Emellertid dröjer det innan ozonskiktet återhämtats
fullständigt, det vill säga att ingen nämnvärd påverkan av mänskliga utsläpp av ozonnedbrytande
ämnen kan påvisas. Prognoser visar att detta på
våra breddgrader på norra halvklotet skulle kunna
inträffa framåt mitten av seklet. Det förutsätter
dock att arbetet inom Montrealprotokollet fortsätter att vara framgångsrikt.
Avvecklingen klar – avfallshantering återstår
Den svenska avvecklingen av ozonnedbrytande
ämnen är så gott som genomförd. Under 2009
beslutade regeringen om en av få återstående
åtgärder som Sverige kan bidra med. Beslutet inne-

bär att klorfluorkolväten (HCFC) blir förbjudet att
använda i kyl-, värme- och klimatanläggningar från
och med 2015.
Stora mängder ozonnedbrytande ämnen, klorfluorkarboner (CFC) och HCFC, finns dock fortfarande
lagrade, bland annat i isoleringsmaterial i byggnader, mark och rör. Produkterna kommer successivt
att bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. För att
undvika ozonnedbrytande utsläpp vid ombyggnad
eller rivning är det viktigt att produkterna tas om
hand på ett korrekt sätt och behandlas som farligt
avfall.

nytta av strålning, till exempel genom att använda
röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan alltså vara till nytta,
men den kan också orsaka skada.
Kärnkraftverk släpper ut små mängder radioaktiva
ämnen till omgivningen. Med hjälp av olika tekniska lösningar minimeras dock dessa så att de inte
medför risker för människors hälsa eller för miljön.
Det använda kärnbränslet är starkt radioaktivt och
farligt under en mycket lång tid. En utmaning är
därför att bygga ett säkert slutförvar i berggrunden
för kärnbränsleavfallet.

6. Säker strålmiljö

UV-strålning kan orsaka hudcancer
Hur mycket ultraviolett strålning (UV) var och en
utsätts för styrs i hög grad av vår livsstil och våra
solvanor. Ökad exponering för UV‑strålning från
solen och solarier bedöms orsaka flertalet fall av
hudcancer. Både den totala UV‑dosen och allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse.
Ännu är kunskapen om effekterna av strålning från
elektromagnetiska fält runt till exempel mobiltelefoner och högspänningsledningar varken fullständig eller entydig. Det krävs ytterligare forskning för
att få veta hur det ligger till. I vissa studier har man
sett biologiska effekter, men man har inte kunnat
se om de är skadliga för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar noga all forskning inom området.

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö innebär att:
• i såväl arbets- och inomhusmiljön som den
yttre miljön ska individens exponering för skadlig strålning begränsas så långt det är rimligt
möjligt,
• den högsta sammanlagda effektiva stråldosen
som allmänheten får utsättas för från verksamheter med strålning inte överstiger 1 mSv per
person och år,
• effekter av joniserande strålning på växter och
djur har bedömts i enlighet med vetenskapligt
grundade metoder och har om så är nödvändigt begränsats,
• allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska
anläggningar eller i annan verksamhet med
joniserande strålning förebyggs och om ett tillbud eller haveri ändå skulle inträffa begränsas
konsekvenserna,
• de skadliga effekterna av UV-strålning förebyggs, samt
• riskerna med och exponeringen för elektromagnetiska fält, EMF, kartläggs, och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att risker identifieras.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
I människans miljö har det alltid funnits
strålning. Den kommer från rymden, solen och från
radioaktiva ämnen i marken och vår egen kropp.
Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra

Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå
målet Säker strålmiljö till år 2020 om fler åtgärder
sätts in. Det går inte att se någon tydlig utveckling
för tillståndet i miljön.
Utsläppen av radioaktiva ämnen är låga och
uppmätta halter i miljön innebär generellt inget
hälso- eller miljöproblem. Inte heller bedöms
elektromagnetiska fält innebära några hälsorisker
för allmänheten så länge viss försiktighet vidtas,
exempelvis vid användning av mobiltelefon.
Bilden är inte lika positiv när det gäller människors
exponering för ultraviolett strålning. Antalet fall
av hudcancer fortsätter att öka. Exponeringen för
ultraviolett strålning från solen och solarier måste
minska. Attityd- och beteendeförändringar kring
solande är nödvändiga.
Omhändertagande av radioaktivt avfall
Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med
berörda aktörer tagit fram en nationell plan för allt
radioaktivt avfall. Förslagen syftar till att förbättra
omhändertagandet av det radioaktiva avfall som

inte härrör från kärnteknisk verksamhet, exempelvis från sjukvård och forskning.
När det gäller använt kärnbränsle valde Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB) under 2009 ut
Forsmark i Östhammars kommun som plats för ett
framtida slutförvar. Under 2010 väntas SKB ansöka
om tillstånd för att bygga slutförvaret.
7. Ingen övergödning

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av
mark och vatten.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning innebär att:
• nedfallet av luftburna kväveföreningar inte
överskrider den kritiska belastningen gällande
övergödning av mark och vatten någonstans i
Sverige,
• grundvatten inte bidrar till ökad övergödning
av ytvatten,
• sjöar och vattendrag när det gäller närsaltshalter uppfyller kraven på God status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten,
• näringsförhållandena i kust och hav i stort motsvarar det tillstånd som rådde under 1940-talet
och tillförsel av näringsämnen till havet inte
orsakar någon övergödning,
• svenska kustvatten uppfyller när det gäller närsaltshalter kraven på God status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten,
• skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar
till att bevara den naturliga artsammansättningen och att högst 5 procent av skogsmarken
har en upplagring av kväveföreningar som
överskrider 5 kg kväve per hektar och år, och
• jordbruksmark har ett balanserat näringstillstånd som bidrar till att bevara en gynnsam
ekologisk status i mark, odlingslandskapets
biotoper och den omgivande miljön.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Övergödning orsakas av för höga halter
av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Dessa
näringsämnen hamnar i miljön till exempel genom
nedfall från luften av kväveoxider från trafik och
kraftverk.

Andra källor till övergödning är ammoniak från
jordbruket och fosfor i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin. Ämnena förs i sin tur med
vattendragen till sjöar och hav.
Problemen med övergödning finns framför allt i
södra Sverige, men tecken finns även i fjällområdena. Växtligheten förändras successivt när kväve
lagras upp i marken i skogar, ängs- och betesmarker. Arter som är anpassade till näringsfattiga
miljöer trängs undan.
I havsmiljön är övergödning ett av de allvarligaste
hoten. Den orsakar bland annat algblomning,
som leder till att vattnet blir grumligt, tångbältena
minskar och artsammansättningen förändras. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna. Även många
sjöar och vattendrag är kraftigt övergödda, och
effekterna är i stort sett samma som i havet.
Kan orsaka hälsoproblem
Om det är giftbildande alger som orsakar blomningen kan hälsan hos både människor och djur
hotas. Hälsoproblem hos människor kan också
uppstå genom att grundvattnet i områden med
intensivt jordbruk kan ha höga halter av nitrat.
Särskilt små barn är känsliga för nitrathaltigt dricksvatten.
År 2003 bidrog utländska källor till 91 procent av
nedfallet av kväveoxider och 74 procent av ammoniaknedfallet över Sverige. Utsläppen av ämnen
som orsakar övergödning regleras internationellt
genom till exempel Göteborgsprotokollet samt
EG:s nitratdirektiv, takdirektiv för vissa luftföroreningar och ramdirektiv för vatten.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Ingen övergödning är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år
2020 även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att
se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
De svenska utsläppen av näringsämnen till luft och
vatten minskar. Trots det finns inget som tyder på
att belastningen på havet ändrats i tillräcklig omfattning under de senaste decennierna. Det beror
bland annat på att de orsakssammanhang som
påverkar övergödningen av mark och vatten är
komplexa. Återhämtningen i naturen är långsam.
Dessutom orsakas övergödningen till stora delar av
utsläpp från andra länder.

Vatten i södra Sverige mest drabbade
Vattenmyndigheterna har nyligen bedömt näringstillståndet i drygt 20 000 vattenförekomster i
Sveriges sjöar och vattendrag. Det största antalet
övergödda vatten finns i södra Sverige. Ju längre
norrut i landet desto bättre ser läget ut. Därmed
bekräftas tidigare studier. Däremot framgår att
antalet övergödda sjöar i sydligaste Sverige är lägre
än vad som tidigare rapporterats, bland annat i
rapporten de Facto 2009.

mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska
nås inom en generation.

8. Levande sjöar och vattendrag

Generationsperspektivet enligt
prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens
bedömning bland annat innebära följande:
• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för biologisk mångfald.
• Främmande arter och genetiskt modifierade
organismer som kan hota biologisk mångfald
introduceras inte.
• Sjöars, stränders och vattendrags stora värden
för natur- och kulturupplevelser samt bad och
friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och
långsiktigt.
• Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt
beroende av sjöar och vattendrag kan fortleva i
livskraftiga bestånd.
• Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde
som använder vattnet som resurs kan fortsätta
att brukas.
• I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga vattenflöden och
vattennivåer bibehållna och i vattendrag som
påverkas av reglering är vattenflöden så långt
möjligt anpassade med hänsyn till biologisk
mångfald.
• Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta eller hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande
biotoper med bevarandevärden.
• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya
lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer
säkras.
• Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus
med avseende på artsammansättning och
kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s
ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
• Biologisk mångfald återskapas och bevaras i
sjöar och vattendrag.

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Sjöar och vattendrag är viktiga för olika
växt- och djurarter – den biologiska mångfalden.
Även vi människor har nytta och nöje av dem; vi

Dålig syretillförsel i Östersjön
Tillståndet i havet är fortfarande allvarligt. Utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar i Östersjön, mellan Åland och de danska sunden, omfattar
cirka 60 000 kvadratkilometer. Det motsvarar en
yta stor som halva Götaland. Dålig syresättning
i Östersjön var ett problem även för tusentals år
sedan. Forskare är överens om att den försämring
vi har sett de senaste femtio åren har förstärkts av
mänsklig påverkan. Hur stor del av problemet som
beror på våra utsläpp av näringsämnen är dock
inte helt klarlagt
Östersjön ska ha god miljöstatus 2020
Arbetet med att minska övergödningen i våra
hav sker till stor del inom ramen för den så kal�lade Baltic Sea Action Plan. Bakom aktionsplanen
står medlemsländerna i Helsingforskommissionen
(HELCOM), det vill säga samtliga länder runt Östersjön. EU:s marina direktiv, som började genomföras
under 2009, kommer att bli en viktig drivkraft för
att minska övergödningen. Direktivet innebär att
god miljöstatus ska vara uppnådd i Östersjön till
2020.
Flera åtgärder har potential att ge stor effekt
Det är framför allt i jordbruket och vid avloppsreningsverken som de stora möjligheterna finns att
reducera utsläppen av övergödande ämnen. Ett
totalförbud för fosfater i tvätt- och diskmedel och
sänkta utsläpp av kväveoxider från internationell
sjöfart är andra exempel på åtgärder som kan få
stort genomslag om de införs av samtliga länder
runt Östersjön.

D

B

fiskar, åker båt, badar, och vi utvinner dricksvatten
och vattenkraft.
Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt, och att vattenståndet kan
variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med
vår önskan att bygga nära stranden eller reglera
vattenflödet för kraftverkens behov. I vissa områden måste vi skydda vattenmiljöerna från sådana
verksamheter, och från jord- och skogsbruk. Det är
emellertid inte bara naturlivet som behöver skydd
utan även vissa kulturmiljöer i eller nära vatten, till
exempel flottningslämningar, gamla kvarnar eller
hyttor.
Främmande arter kan påverka miljön negativt
Växt- och djurarter som inte förekommer naturligt
i Sveriges miljö kallas främmande arter. De kan
påverka våra miljöer och arter negativt om de kommer ut i naturen. Ett exempel är signalkräftan, som
kommer från Nordamerika. Den är bärare av kräftpesten och samtidigt immun mot den. Det faktum
att signalkräftor har satts ut i svenska vatten har
påskyndat att antalet inhemska flodkräftor har
minskat katastrofalt.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå
målet Levande sjöar och vattendrag till år 2020
om fler åtgärder sätts in. Det går inte att se någon
tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
Tillståndet i miljön har på många håll bevarats eller
förbättrats genom olika typer av åtgärder. Bland
annat har vattendrag restaurerats och områdesskydd har införts för värdefulla vattenmiljöer. På
många håll är hänsynen från vattenkraftsindustri
samt jord- och skogsbruk inte tillräcklig och arbetet med att införa vattenskyddsområden går för
långsamt.
För närvarande prioriteras från politiskt håll skydd
av skog, vilket gör att åtgärder för naturvård inom
bland annat miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag försenas.
Miljöhänsyn ofta i konflikt med andra samhällsintressen
Allt fler strandzoner exploateras, bland annat på
grund av ökad bebyggelse. Det minskar tillgången
dels på rekreationsområden för allmänheten, dels
på livsmiljöer för djur och växter.
Ökade produktionskrav inom jord- och skogsbruk
leder till brister i miljöhänsyn. Inom jordbruket

står ofta behovet av att rensa vattendrag i konflikt
med naturvårdsintresset. Inom skogsbruket leder
de höga priserna på råvara till att även ekologiskt
viktiga kantzoner ofta avverkas. Det kan ge ökat
läckage av gödande, försurande, grumlande och
brunfärgande ämnen till vattenmiljöer.
Ökande efterfrågan på förnybar energi kan leda
till ökad utbyggnad av vattenkraft. Sammantaget
riskerar stora värden för naturmiljö och rekreation
därmed att förloras, samtidigt som förutsättningarna för naturlig produktionsförmåga och biologisk
mångfald i sjöar, vattendrag och hav minskar.
9. Grundvatten av god kvalitet

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet
innebär att:
• grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt
av mänskliga aktiviteter som markanvändning,
uttag av naturgrus, tillförsel av föroreningar
m.m.
• det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant
att det bidrar till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag,
• förbrukning eller annan mänsklig påverkan
sänker inte grundvattennivån så att tillgång
och kvalitet äventyras,
• naturgrus endast nyttjas när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn till
användningsområdet och det inte är tekniskt
möjligt eller ekonomiskt rimligt att använda ett
annat material,
• naturgrusavlagringar med stort värde för
dricksvattenförsörjningen och för natur- och
kulturlandskapet bevaras, och
• grundvattnet har så låga halter av föroreningar
orsakade av mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer för dricksvatten och kraven på God grundvattenstatus
enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Grundvattnet räcker inte alltid till på alla
ställen där det behövs. Tätorter och områden med
fritidsbebyggelse vid kusten är exempel på platser
där det kan råda brist på naturligt grundvatten. För
att försörja större tätorter med dricksvatten tillverkas i vissa fall konstgjort grundvatten. Det sker genom att till exempel sjövatten infiltreras i grusåsar.
Men grundvattnet tjänar inte bara som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön
för växter och djur i ytvattnet. För att skydda
grundvattnet från föroreningar och exploatering
kan så kallade skyddsområden inrättas. Just grusåsar och andra formationer i landskapet där det
finns grundvatten måste skyddas från exploatering.
Ett sätt är att minska användningen av naturgrus.
Grundvattnet kan förorenas
Särskilt i jordbruksområden i södra Sverige förekommer bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet. Ämnena har läckt ut från jordbruksmark
men bekämpningsmedel kommer ofta även från
ogräsbekämpning på annan mark. Även natriumklorid – vanligt salt! – från vägar som har saltats på
vintern har kommit ut i grundvattnet. Förutom att
det påverkar vattenkvaliteten fräter saltet också
sönder vattenledningar.
I försurade områden, som finns särskilt i södra
Sverige, kommer aluminium och tungmetaller ut
i grundvattnet när ämnena löses ut från marken
till följd av försurningen. Eftersom också försurat
grundvatten fräter på vattenledningarna ökar
halten av tungmetaller i vattnet ytterligare.Genom EG:s ramdirektiv för vatten stärks skyddet av
grundvattnet.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att nå
målet Grundvatten av god kvalitet till år 2020 om
fler åtgärder sätts in. Det går inte att se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
Även om flera åtgärder vidtas för att stärka skyddet av grundvatten och begränsa att ytterligare
föroreningar tillförs grundvattnet, kan det dröja
innan det går att se en förbättrad vattenkvalitet i
många områden. Eftersom många föroreningar har
en lång uppehållstid i mark- och grundvattensystemet, tar det tid innan förbättringar slår igenom.
Pågående arbete för bättre grundvatten
De fem vattenmyndigheterna har i sina åtgärdsprogram föreslagit att kommunala vatten- och

avloppsplaner upprättas och de har givit förslag på
hur vattenskyddet kan förstärkas. Myndigheterna
vill även se en stärkt övervakning och en utökad
kartläggning av grundvattenförekomster som är
utsatta för föroreningar.
Kommunernas ansträngningar för att upprätta
vattenförsörjningsplaner ökade påtagligt under
2009. Insatserna bedöms fortsätta att öka under
2010. Många kommuner saknar dock fortfarande
en plan för vattenförsörjningen. Även de befintliga
planerna har i många kommuner brister. Sveriges
geologiska undersökning (SGU) har därför tagit
fram riktlinjer för vad som bör ingå i vattenförsörjningsplanen.
Många brunnar har dålig vattenkvalitet
Dricksvattnet från omkring var fjärde enskild brunn
i landet är otjänligt. Vanligtvis beror det på att
brunnarna påverkas av enskilda avlopp eller att de
har en naturligt dålig vattenkvalitet, främst orsakat av för höga halter av arsenik, uran, fluorid eller
radon. SGU har därför föreslagit ett nytt delmål för
enskilda brunnar, vilket skulle förbättra vattenkvaliteten för många människor.
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom
en generation.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust
och skärgård innebär att:
• Hotade arter och stammar har möjlighet att
sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras.
• Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för
livsmiljöer för hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande
biotoper med bevarandevärde.
• Kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet,

•

•
•
•

•

naturvärden, kulturmiljövärden, friluftsvärden,
biologiska mångfald och variation bibehålls
genom ett varsamt brukande.
Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och
vattenområden, liksom bebyggelse och annan
exploatering i kust- och skärgårdsområden
sker med hänsyn till vattenområdenas produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och
kulturmiljö och friluftsvärden.
Låg bullernivå eftersträvas.
Kust- och skärgårdslandskapets byggnader och
bebyggelsemiljöer med särskilda värden värnas
och utvecklas.
Samtliga kustvatten har god ytvattenstatus
med avseende på artsammansättning samt
kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s
ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
Främmande arter och genetiskt modifierade
organismer som kan hota biologisk mångfald
inte introduceras.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Den biologiska mångfalden i kust- och
havsområden störs av övergödning, miljögifter och
överfiske. Därigenom påverkas också den marina
miljöns produktionsförmåga, det vill säga arter och
individer av växter och djur i havet kan minska i
antal. Det kan också hända att någon art tar överhanden och hindrar andra att växa. Kustnära miljöer påverkas dessutom av exempelvis bebyggelse,
fartygs- och småbåtstrafik och vissa fiskemetoder.
Grunda bottnar är särskilt känsliga. Samtidigt är
just de extra viktiga som uppväxtområden för fisk.
Fiskeflottan inom EU är för stor och fiskekvoterna
för höga i förhållande till fiskbestånden. Överfisket
har lett till att fiskade bestånd har kollapsat. Dessutom har arternas inbördes förhållanden förändrats betydligt. Även detta kan påverka hela ekosystemet. En annan negativ faktor är att bifångsterna
av fiskar, fåglar och däggdjur (säl och tumlare) är
alltför stora.
Kulturhistoriskt värdefulla kustmiljöer påverkas på
ett icke önskvärt sätt både i avfolkningsbygder och
i områden med stor fritidsbebyggelse och omfattande turism.Till skydd för havsmiljön i Nordostatlanten finns bland annat OSPAR-konventionen
(Konvention för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten) och för Östersjöområdet Helsingforskonventionen.

Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Hav i balans
samt levande kust och skärgård är mycket svårt
eller inte möjligt att nå till år 2020 även om fler
åtgärder sätts in. Det går inte att se någon tydlig
utveckling för tillståndet i miljön.
Sammantaget vidtas många åtgärder både på
nationell och internationell nivå för att komma till
rätta med havets miljöproblem, men åtgärderna
är inte tillräckligt långtgående. Positivt är ändå att
vissa fiskbestånd, till exempel torsken i Östersjön,
visar tecken på återhämtning och att arbetet med
att skydda marina miljöer går vidare.
Samarbete över gränserna viktigt
Havet är gränsöverskridande och internationellt
samarbete är betydelsefullt. EU:s marina direktiv
har målet att nå en god havsmiljöstatus i Europa
fram till 2020. Naturvårdsverket koordinerar arbetet med att genomföra direktivet i samarbete med
ett tiotal andra myndigheter. Arbete sker också
inom Helsingforskommissionen (HELCOM), som
har kommit överens om en ny aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Den har som övergripande mål att Östersjön ska vara i god ekologisk
status 2021.
Ytterligare åtgärder behövs
För att uppnå miljömålet krävs både internationellt samarbete och ytterligare nationella åtgärder.
Fortfarande är läget allvarligt för flera kommersiellt
nyttjade fiskarter. Båda de delmål som omfattar
fisket bedöms omöjliga att nå under perioden, vilket påverkar den sammanlagda bedömningen av
miljökvalitetsmålet i negativ riktning. En förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet är dessutom att
målen Ingen övergödning och Giftfri miljö nås.
11. Myllrande våtmarker

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker innebär
att:
• i hela landet finns våtmarker av varierande slag,
med bevarad biologisk mångfald och bevarade
kulturhistoriska värden,
• viktiga ekosystemtjänster hos våtmarker som

•

•
•

•

•

kollagring, vattenrening, vattenhushållning,
biologisk produktion samt möjligheter till anpassning till ett förändrat klimat vidmakthålls,
hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya
lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer
säkras,
främmande arter och genetiskt modifierade
organismer som kan hota eller utarma den biologiska mångfalden introduceras inte,
torvbrytning sker inte på platser med höga natur- eller kulturvärden eller på ett sådant sätt så
att det leder till stora negativa effekter på den
biologiska mångfalden,
våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan exploatering och värdefulla våtmarkers värden upprätthålls eller restaureras, och
våtmarkernas värde för friluftsliv värnas.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Därför behövs miljökvalitetsmålet
I Sverige har vi cirka 6,3 miljoner hektar myrmark.
Av denna areal har drygt sex procent tagits upp i
Myrskyddsplan för Sverige, som är Naturvårdsverkets plan för hur myrar ska skyddas. Senast år 2010
ska samtliga 502 områden som tagits upp där vara
skyddade.
Myrskyddsplanen bör kompletteras med kulturhistorisk kunskap. Det finns ofta arkeologiska
lämningar i våtmarker. De får inte skadas när
våtmarken restaureras. Om torvmarken exploateras kan inte kulturmiljövårdens intressen skyddas
samtidigt.
Sedan början av 1800-talet har cirka tre miljoner
hektar våtmark försvunnit genom torrläggning
eller annan exploatering. Det är nu förbjudet med
ny markavvattning (till exempel dikning) i större
delen av Götaland, delar av Svealand och i samtliga
Ramsarområden.
Många våtmarksmiljöer ingår i Natura 2000, som är
EU:s nätverk för värdefull natur. I Sverige förekommer olika typer av mossar, kärr eller källor i drygt
1 700 Natura 2000-områden. Omkring 3 300 områden innehåller till exempel strandmiljöer, fuktängar
eller sumpskogar.

Ramsarkonventionen är viktig
Det viktigaste internationella konvention som berör bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker
kallas i dagligt tal Ramsarkonventionen efter platsen i Iran där den undertecknades 1971. Sverige
har pekat ut 51 internationellt värdefulla områden
till den så kallade Ramsarlistan.
Ett stort antal växter och djur är beroende av
våtmarker. Av hotade eller missgynnade arter
förekommer omkring 15 procent i denna naturtyp. Många av de utsatta arterna hotas framför allt
av förändringar i sina livsmiljöer. Därför behöver
många olika typer av våtmarker återställas och
skötas.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Myllrande våtmarker är möjligt att nå till år 2020 om fler åtgärder
sätts in. Det går inte att se någon tydlig utveckling
för tillståndet i miljön.
Hänsynen till våtmarker har ökat de senaste
decennierna, men till exempel byggs sannolikt
skogsbilvägar fortfarande som skadar våtmarker.
Skogsbruket behöver också bli bättre på att lämna
kantzoner mot myrar och undvika körskador. Trots
stora insatser från myndigheter, organisationer och
markägare skapas dessutom alltför få våtmarker i
odlingslandskapet.
Många viktiga ekosystemtjänster
För närvarande prioriteras från politiskt håll skydd
av skog, vilket gör att åtgärder för naturvård inom
bland annat miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker försenas. Ökad satsning på våtmarker kan minska läckaget av näringsämnen till havet. Samtidigt
är det viktigt att även stärka andra ekosystemtjänster, som våtmarkernas vattenreglerande funktioner
och att de är livsmiljöer för djur och växter. Mer
resurser behövs också för att återuppta hävden
av tidigare brukade våtmarker, vilket gynnar både
biologisk mångfald och kulturvärden.

Ökad torvbrytning ett hot
Exploatering av våtmarker och utvinning av energitorv kan komma att öka. Regeringen har bland
annat tagit bort den så kallade stoppregeln i den
juridiska prövningen av torvtäkter. Även annan
exploatering är ett hot. Miljööverdomstolen har
under 2009 godkänt kalkutvinning på norra Gotland i anslutning till Natura 2000-områden som har
våtmarker med mycket höga naturvärden.
Klimatförändringar kan påverka
Våtmarker hör till de naturtyper som kan komma
att drabbas hårdast av klimatförändringar. Många
våtmarker är redan påverkade av markavvattning
och blir extra sårbara vid till exempel torrperioder.
Det är viktigt att klimatarbetet även ser till behovet
av att återställa våtmarker utifrån deras vattenreglerande potential, som kan bidra till samhällets
arbete med klimatanpassning.
12. Levande skogar

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är
att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Levande skogar innebär bland
annat att:
• skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga
bevaras,
• skogsekosystemets naturliga funktioner och
processer upprätthålls,
• naturlig föryngring används på för metoden
lämpliga marker,
• skogarnas naturliga hydrologi värnas,
• brändernas påverkan på skogarna bibehålls,
• skötselkrävande skogar med höga natur- och
kulturmiljövärden vårdas så att värdena bevaras och förstärks,
• skogar med hög grad av olikåldrighet och stor
variation i trädslagssammansättning värnas,
• kulturminnen och kulturmiljöer värnas,
• skogens betydelse för upplevelser och friluftsliv
tas till vara,
• hotade arter och naturtyper skyddas,
• inhemska växt- och djurarter fortlever under
naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd,
• hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya

•

lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras, och
främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Skogen är en av våra viktigaste källor till
förnyelsebara råvaror och har stora både ekonomiska och miljömässiga värden. Men det är många
faktorer som påverkar skogen. Den mest betydelsefulla kanske är skogsbrukets metoder inklusive
hur värdefulla natur- och kulturvärden hanteras.
Både produktionen av virke och den biologiska
mångfalden i skogen påverkas också av luftföroreningar och klimatförändringar. Sedan decennier
faller stora mängder av olika ämnen som transporteras med vindarna ner över skogen. De kan
antingen försura marken eller fungera som gödselmedel.
Markförsurande ämnen bildas också i viss mån när
skogen avverkas. Ett sätt att motverka detta är att
tillföra lika mycket träaska som man tagit ut avverkningsrester. Vi kan inte säkert bedöma vad som
händer om den höga tillförseln av markförsurande
ämnen fortsätter. Ännu svårare är det att förutspå
vilka effekter förändringar i klimatet kan få för
skogen.
Internationellt avtal om luftföroreningar
Det finns ett internationellt avtal som behandlar
just problemet med att luftföroreningar inte känner några nationella gränser. Det förkortas CLRTAP
och hade ratificerats av 51 parter i mars 2009.
Rådjurs, älgars och andra vilda djurs betande på
skogsträden är ett annat problem för både virkesproduktionen (skogsägarna) och den biologiska
mångfalden i skogen. Viltbetet är i flera områden
i landet så starkt att yngre träd av bl.a. flera lövträdsarter saknas, vilket gör att inväxningen av
biologiskt viktiga gamla träd hotas. Av samma skäl
planteras nu i stora delar av södra Sverige gran
istället för tall när skog har avverkats.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Levande skogar
är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020
även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att se
någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
Ett allt intensivare skogsbruk leder till ett mer
fragmenterat landskap, vilket haft negativ inverkan

Behovet av skogsråvaror ökar
Under 2008 avtog skogsavverkningarna kraftigt,
men de har under 2009 åter börjat öka i takt med
den förbättrade konjunkturen. På grund av klimatförändringen kommer samhällets behov av
förnybar råvara sannolikt att fortsätta öka. Uttag
av grenar och toppar samt virke från skogen kan
tillsammans medverka till långsam försurning och
utarmning av marken. Framför allt återföring av
aska kan på många marker kompensera för uttaget. Återföringen ökar, men det kan ta tid innan
den utförs i alla områden där den behövs.
Hänsynen till skogens värden måste öka
Mängden gammal skog, äldre lövrik skog och död
ved ökar, men behöver ur naturvårdssynpunkt
bli väsentligt större än i dag. I princip alla avverkningar måste ske med den miljöhänsyn som krävs
i skogsvårdslagen, vilket inte sker i dag. En stor
andel avverkningar behöver dessutom ske med betydligt större hänsyn än vad lagen kräver. Forn- och
kulturlämningar skadas också i stor omfattning vid
skogsbruk. Vissa marker behöver dessutom naturvårdande skötsel.
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)
Beskrivning: Visar hur skyddet av skogsmark utvecklas inom kommunen genom certifiering (FSC
eller PEFC)
Miljömål: Levande skogar
Täljare: FSC-certifierat skogsbruk och PEFC-certifierat skogsbruk
Nämnare: Total skogsareal
Nyckeltal 4:47,7%
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen

Ton CO2 per invånare
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Andel skyddad natur (%)
Beskrivning: Visar hur skyddet av värdefulla naturtyper utvecklas inom kommunen genom naturreservatsbildning och biotopskydd.
Miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande
våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap
Täljare: Antal hektar skyddad mark genom naturreservatsbildning.
Nämnare: Total kommunyta.
Nyckeltal 5: 2,58 %
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
3
Ton CO2 per invånare

på ett stort antal skogslevande arter. Tillgången
till många värdefulla natur- och kulturmiljöer och
deras kvalitet har minskat till långt under de nivåer
som krävs för att på lång sikt bevara den biologiska
mångfalden. Ytterligare insatser för ökat formellt
skydd och frivilligt bevarande av skog behövs.
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13. Ett rikt odlingslandskap

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innebär att:
• åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt så
låg föroreningshalt att ekosystemens funktioner och människors hälsa inte hotas,
• odlingslandskapet brukas på sådant sätt att
negativa miljöeffekter minimeras och den biologiska mångfalden gynnas,
• jorden brukas på ett sådant sätt att markens
långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls,
• odlingslandskapet är öppet och variationsrikt
med betydande inslag av småbiotoper och vattenmiljöer,
• biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång,
traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras

•
•
•
•

•
•

så att de kulturhistoriska sammanhangen förblir tydliga,
odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer värnas och utvecklas,
hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer
skyddas och bevaras,
odlingslandskapet utgör en miljö där de vilda
växt- och djurarterna har sina livsmiljöer och
spridningsvägar säkerställda,
bevara och hållbart bruka den genetiska variationen hos domesticerade djur och växter och
att kulturväxter bevaras så långt möjligt på sina
historiska platser,
främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras, och
odlingslandskapet erbjuder rika möjligheter till
naturupplevelser och friluftsliv.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av att människan har brukat
jorden under flera tusen år. I dag hotas de av den
ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. Därför behöver odlingslandskapet värnas.
Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena är beroende av att jordbruk fortsätter att
bedrivas, men också av vilka metoder som används
i jordbruket. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara våra betesmarker. Samtidigt
måste jordbruk bedrivas på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt.
Odlingslandskapet innehåller en stor del av vår
flora och fauna. Främst finns arterna i slåtter- och
betesmarker men även i åker- och vägrenar, åkerholmar och våtmarker och andra småbiotoper.
Många av dessa livsmiljöer har också ett kulturhistoriskt värde som hjälper oss att återskapa bilden
av våra förfäders brukningsmetoder i odlingslandskapet.
Många värden att bevara
Även äldre byggnader visar på hur jordbruksdriften förändrats under tidernas lopp. Den odlade
mångfalden och utformningen av trädgårdar och
parker är också en del av helheten i en kulturmiljö.
Att bevara den odlade mångfalden kan även ha betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen.
Våra svenska husdjursraser är del av vårt kulturarv. Många av de äldre raserna bär också på unika

egenskaper som de mer förädlade raserna har
förlorat. Därför finns det anledning att bevara dem.
Det är viktigt med engagemang från både de
berörda jordbrukarna och allmänheten. Det krävs
också god kunskap om vilka åtgärder som behövs.
Miljömålet påverkas av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP) och många åtgärder
utförs idag med hjälp av miljöersättningar.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Ett rikt odlingslandskap är möjligt att nå till år 2020 om fler åtgärder sätts in. Det går inte att se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
Många åtgärder görs för att gynna natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Fortfarande hävdas
betydande arealer betesmark, men en nedåtgående trend de senaste åren är oroande eftersom
betesmarker hör till de mest artrika biotoperna i
odlingslandskapet. Att även allt färre landskapselement sköts är till nackdel för det kulturhistoriska
värdet, liksom ofta för växter och djur.
Jordbrukspolitiken inom EU påverkar
Odlingslandskapets värden är beroende av att
markerna brukas och att det är attraktivt att leva
och verka på landsbygden. Utformningen av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik och svensk landsbygdspolitik är därför avgörande för möjligheterna
att nå målet. I 2009 års översyn av jordbrukspolitiken beslutades om ytterligare satsningar inom
nuvarande landsbygdsprogram, där ersättningar
för miljöåtgärder ingår.
Både högt odlingstryck och igenväxning
Jordbrukets strukturomvandling har lett till intensivare odling i slättbygderna, där ändrad jordbrukspolitik och högre spannmålspriser exempelvis har
lett till att mindre mark ligger i träda. Samtidigt
växer delar av skogs- och mellanbygderna igen.
Båda fallen leder till att många av odlingslandskapets arter är hotade eller minskar. Strukturomvandlingen påverkar också mångfalden av
bebyggelsemiljöer när många av lantbrukets ekonomibyggnader inte längre används och förfaller.
Hållbar produktion viktig för hälsan
Tillståndet för åkermarken och dess långsiktiga
produktionsförmåga av livsmedel och djurfoder
är tillfredsställande, även om förorening med den
giftiga tungmetallen kadmium samt markpackning som leder till sämre odlingsbetingelser bör
hållas under uppsikt. Miljökvalitetsmålet är viktigt

för folkhälsan även i och med att ett brukat och
levande odlingslandskap är av stor betydelse för
friluftsliv och rekreation.
Andel åkermark med miljöstöd för ekologisk
odling (%)
Beskrivning: Visar andelen a) ekologiskt odlad
åkermark enligt EU:s stödregler och b) KRAVkontrollerad odlingsareal jämfört med totalarealen
åkermark i kommunen.
Miljömål: Giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap
Täljare: Antal hektar åkermark med miljöstöd enligt EU:s stödregler
Nämnare: Total areal åkermark i kommunen
Nyckeltal 3a: 18,37%
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
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Antal hektar åker som omfattas av KRAV-kontroll
Täljare: Antal hektar åker som omfattas av KRAVkontroll
Nämnare: Total areal åkermark i kommunen
Nyckeltal 3b: 0 %
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen

Ton CO2 per invånare
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14. Storslagen fjällmiljö

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter
i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden
och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebär
bland annat att:
• fjällens karaktär av betespräglat storslaget
landskap med vidsträckta sammanhängande
områden bibehålls,
• fjällens biologiska mångfald bevaras och utvecklas,
• främmande arter och stammar och genetiskt
modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras,
• kulturmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas,
• rennäring, turism, jakt och fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan
exploatering bedrivs med hänsyn till naturens
långsiktiga produktionsförmåga, biologisk
mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt
värden för friluftsliv,
• låg bullernivå eftersträvas,
• hotade arter och arter som drabbats av stark
tillbakagång har möjlighet att sprida sig till nya
lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer
säkras,
• lokala bestånd av fisk och andra vattenlevande
arter i fjällens sjöar och vattendrag bibehålls,
• arealen områden med stora upplevelsevärden
eller höga natur- och kulturmiljövärden som är
fria från buller och andra störningar ökar, och
• fjällekosystemen nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Renskötseln är en förutsättning för ett
storslaget betespräglat fjällandskap. Dock kommer
rennäringens behov av stora ytor i konflikt med
behovet av anläggningar för bland annat friluftsliv
och mineralbrytning. En annan konflikt gäller renskötseln och rovdjursstammarnas storlek.

Användningen av terrängskotrar i fjällänen har
ökat starkt under de senaste 25 åren. Detta orsakar
både buller och utsläpp av luftföroreningar. Samtidigt bidrar skotrarna till att turismen kan utvecklas.
Möjligheten till ostört friluftsliv riskerar att försämras av utbyggnaden av vindkraften. Den påverkar
också natur- och kulturvärdena.
Renvallar, renhägn och andra landskapselement
sköts endast i begränsad utsträckning. Det beror
på att ersättningen inte är tillräcklig. Kunskapen
om fjällvärldens kulturmiljöer, fornlämningar och
bebyggelse behöver kompletteras.

15. God bebyggd miljö

Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Storslagen fjällmiljö är möjligt att nå till år 2020 om fler åtgärder
sätts in. Det går inte att se någon tydlig utveckling
för tillståndet i miljön.
Åtgärdsprogram har tagits fram för hotade arter
i fjällen och allt fler snöskotrar som säljs har låg
bullernivå. Både snöskotrar och terrängmotorcyklar blir dock allt fler, vilket gör att störningar och
skador väntas växa än mer framöver om inte ytterligare förebyggande åtgärder sätts in.

Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att:
• den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av
bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att
alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas,
• det kulturella, historiska och arkitektoniska
arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda
värden värnas och utvecklas,
• en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur
utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid
användning, förvaltning och omvandling av
befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader
utformas hållbart,
• städer och tätorter planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala,
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade
frågor,
• infrastruktur för energisystem, transporter,
avfallshantering m.m. integreras i stadsplaneringen och utformas för att minska resurs- och
energianvändning samt klimatpåverkan,
• natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet värnas så att
behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses,
• transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stadseller kulturmiljön begränsas och så att de inte
utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är
störande för miljön,
• miljöanpassade kollektivtrafiksystem är tillgängliga och av god kvalitet samt att förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är
goda,

Många faktorer påverkar fjällmiljön
Fortsatt renbete i fjällandskapet behövs både av
natur- och kulturmiljöskäl. Samtidigt måste renskötseln ske på ett sätt som är hållbart för miljön.
Andra verksamheter som påverkar natur- och
kulturmiljöer riskerar att förstärkas på sikt. Projektering av vindkraft har till exempel ökat under 2009
och tillhörande vägar och kraftledningar kan störa
rensskötseln och friluftslivet. Det samma gäller
en ökande aktivitet av mineralprospektering och
provbrytning av värdefulla mineraler. Fjällen påverkas dessutom fortsatt av försurning och klimatförändringar.
Viktig samverkan mellan fjällänen
Länsstyrelserna samverkar sedan flera år i ett
gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällen. Särskilt viktig är fjällanpassad
resurs- och utvecklingsplanering samt fortsatt
kunskapsuppbyggnad inom området. Naturvårdsverket har under 2009 genomfört en förstudie som
föreslår nya indikatorer och verktyg för arbetet.
Bland annat bör fokus inte ensidigt vara på ekologisk uthållighet, utan ta med sociala och ekonomiska komponenter för en hållbar utveckling i fjällen.

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.

•

•

människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller andra
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,
användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska
och främst förnybara energikällor används och
den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar samtidigt som avfallshanteringen
är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna och avfall och restprodukter sorteras
så att de kan behandlas efter sina egenskaper
och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning.

Därför behövs miljökvalitetsmålet
Ett stort antal människor utsätts för buller över
riktvärdena både utomhus vid sin bostad och
inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det
största miljöproblemet i tätorter. Man känner sig
dock mindre störd om man har en ”tyst sida” i bostaden, alltså en sida mot en ostörd gård.
Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har expanderat i ytterområdena, och därmed har avstånden
och behovet av transporter ökat. För att mildra de
negativa följderna krävs satsningar på miljövänliga,
säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel.
Samtidigt som tätortsytan har växt har bebyggelsen i centrala delar förtätats; grönområden inne i
tätorten har bebyggts. På så sätt har möjligheterna
till rekreation utomhus nära bostaden minskat.
Bebyggelsen står för cirka 40 procent av den totala
användningen av energi i Sverige. För att minska
utsläppen av koldioxid – och därmed växthuseffekten – byggs fjärrvärme baserad på biobränsle ut.
Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet God bebyggd
miljö är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år
2020 även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att
se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
De delar av miljökvalitetsmålet som handlar om
människors hälsa och kulturmiljö är svårast att nå.
Socialstyrelsens stora undersökning Miljöhälsorapport 2009 om hälsoeffekter av olika miljöfaktorer
visar till exempel att antalet personer som besväras
av vägtrafikbuller har ökat. En undersökning från
Boverket om byggnadernas tekniska status visar
också att cirka 30 procent av alla byggnader har
fuktskador som kan påverka inomhusmiljön. När
det gäller kulturmiljön förstörs kulturvärden för att
de inte uppmärksammas och skyddas.

Brett miljöarbete krävs för målet
Positiva delar av målet är att användningen av olja
och el för uppvärmning av byggnader har minskat.
Även ökningen av trafik och avfallsmängder har
dämpats de senaste tre åren, vilket dock kan bero
på lågkonjunkturen. Ska målet kunna nås behövs
åtgärder på alla nivåer, från internationella överenskommelser till ökad miljöhänsyn i samhällsplaneringen och förändringar i enskildas beteende när
det gäller boende, resor och konsumtion.
Total mängd hushållsavfall exkl. producentansvar (kg/invånare)
Beskrivning: Visar den mängd hushållsavfall per
person i kommunen som årligen hanteras för slutligt omhändertagande
Miljömål: God bebyggd miljö
Täljare: Mängd hushållsavfall och därmed jämförbart avfall
Nämnare: Antal kommuninvånare
Nyckeltal 7: 128,8 kg
Ton CO2 från industrisektorn inom kom m unen
3
Ton CO2 per invånare
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16. Ett rikt växt- och djurliv

D

efinition
Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god naturoch kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Precisering enligt prop. 2009/10:155
Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv innebär
att:
• samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen,
• ekosystemens buffertförmåga bibehålls, dvs.
förmåga att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva
och leverera varor och tjänster,
• landskapet, sjöar och hav är så beskaffade att
arter har sina livsmiljöer och spridningsvägar
säkerställda,
• det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga populationer av arter bibehålls (gynnsam bevarandestatus),
• i områden där viktiga naturtyper skadats
restaureras sådana så att förutsättningarna för
den biologiska mångfalden väsentligt förbättras, t.ex. naturtyper som generellt har minskat
kraftigt i yta och utbredning, som fått sina
kvaliteter som livsmiljö generellt utarmad, som
hyser en stor mångfald av arter eller som hyser
genetiskt särpräglade bestånd av arter,
• arterna är spridda inom bl.a. sina naturliga
utbredningsområden i landet så att genetisk
variation inom och mellan populationer är
tillräcklig,
• främmande arter eller genetiskt modifierade
organismer som kan hota människors hälsa
eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige inte introduceras,
• den biologiska mångfalden upprätthålls i
första hand genom en kombination av hållbart
nyttjande av biologiska resurser, bevarande av
arter och deras livsmiljöer samt åtgärder för
att minimera belastningen av föroreningar och
genom att begränsa klimatpåverkan,
• arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske
förvaltas så att de långsiktigt kan nyttjas som
en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens
strukturer och funktioner inte påverkas,
• människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växt- och djurliv, så att det
bidrar till en god folkhälsa,
• det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden består,
• samhället och dess medborgare har en bred
kunskap om och förståelse för vikten av biologisk mångfald och traditionell och lokal kunskap om biologisk mångfald och dess nyttjande
bevaras och används när så är lämpligt, och
• Sverige deltar aktivt i det internationella miljösamarbetet för att bevara biologisk mångfald.

B

eskrivning
Därför behövs miljökvalitetsmålet
Synen på biologisk mångfald och dess
betydelse har ändrats sedan begreppet myntades
på 1980-talet. Biologisk mångfald är gener, arter
och deras samverkan samt vad de gör till nytta
för ekosystemen som att rena vatten och luft,
binda jorden och pollinera våra grödor. Biologisk
mångfald främjar folkhälsan genom att många
natur- och kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och friluftsliv. Sverige har åtagit sig att både
bevara och nyttja den biologiska mångfalden på
ett hållbart sätt, i enlighet med FN:s konvention för
biologisk mångfald.
Världens regeringschefer antog vid toppmötet i
Johannesburg 2002 målet att till år 2010 stoppa
den dramatiska förlust av biologisk mångfald som
nu sker. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv
är en insats på nationell nivå för att bidra till detta
mål.
Sveriges biologiska mångfald idag är resultat av
klimat, geologiska förutsättningar och människans
olika verksamheter. Många av våra växter och djur,
som idag är hotade, är på olika sätt gynnade eller
till och med beroende av att landskapet hävdas.
Omläggningen av jord- och skogsbruket under det
senaste seklet avspeglar sig i vilka arter som har
blivit vanligare och vilka som har blivit sällsynta. Vi
vet att äldre brukningsmetoder har skapat en rik
biologisk mångfald.
Många insatser pågår
För att bevara och hållbart nyttja vår biologiska
mångfald görs en mängd insatser och värdefull
natur skyddas genom Natura 2000-nätverket, våra
nationalparker och naturreservat. Det stora arbetet
med att kartlägga Sveriges fauna och flora (Artprojektet) är en annan viktig del i förvaltningen av den
biologiska mångfalden, vilket också de åtgärdsprogram för att bevara våra mest hotade arter som Naturvårdsverket tar fram och genomför tillsammans
med andra centrala och regionala myndigheter är.
Biologisk mångfald utgörs av den mosaik av naturtyper och livsmiljöer som finns i landskapet – odlad
mark, vattendrag och sjöar liksom våtmarker och
skogar. En betydelsefull insats i arbetet med biologisk mångfald på landskapsnivå är den miljöövervakning som pågår genom NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige).

Når vi miljökvalitetsmålet?
Miljömålsrådet bedömer att målet Ett rikt växt- och
djurliv är mycket svårt eller inte möjligt att nå till år
2020 även om fler åtgärder sätts in. Det går inte att
se någon tydlig utveckling för tillståndet i miljön.
För att kunna nå målet krävs att vi lyckas hejda förlusten av biologisk mångfald samt nyttjar den och
olika ekosystemtjänster på ett hållbart sätt. Dagens
åtgärder är ofta otillräckliga eller genomförs alltför långsamt. En annan orsak till att målet är svårt
att nå är att det tar tid innan arter och naturtyper
svarar på förändringar i miljön.
Värdera ekosystemtjänster viktigt
Nya arbetsmetoder behövs och bevarande och
nyttjande måste ske med ett brett landskapsperspektiv. Det finns goda erfarenheter, bland annat
från länsstyrelsernas sektorsövergripande arbete
med regionala landskapsstrategier. Ytterligare
ett värdefullt verktyg skulle vara metoder för att
värdera biologisk mångfald och ekosystemtjänster
i ekonomiska termer. Det internationella projektet
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
visar till exempel hur den globala ekonomin är beroende av biologisk mångfald och vilka kostnader
förlust av ekosystemtjänster innebär.
Effekter av varmare klimat påverkar
Klimatförändringen påverkar arter, naturtyper
och ekosystemtjänster både direkt och indirekt,
det sistnämnda framför allt genom en förändrad
markanvändning i form av exempelvis odling av
energigrödor och ökat uttag av bioenergi från
skogen. Att värna den biologiska mångfalden är
extra viktigt eftersom den även kan bidra till att
minska effekterna av klimatförändringarna, genom
att bidra till kollagring och göra ekosystem mindre
känsliga för störningar.
(Källa:miljomal.nu)

