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VÅR BERÄTTELSE
KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

En kommun väl rustad för framtida utmaningar
I skrivande stund har fokus hos mig och hela kommunledningen varit att säkerställa och rusta de kommunala verksamheterna eftersom vi med största sannolikhet
kommer att drabbas av coronaviruset och de utmaningar och prövningar den för med sig. På kort sikt är vår
uppgift att säkerställa personalbemanningen. På lång
sikt kommer coronapandemin påverka våra framtida
ekonomiska förutsättningar negativt, i vilken grad denna påverkan får på den kommunala ekonomin går ej att
förutse i skrivande stund.
2019 års resultat- och balansräkning ger vid handen
att kommunen är ekonomiskt väl rustad att anta de utmaningar som ligger framför oss. Kommunkoncernen
(Kommunen, Övertorneå Energi, Övertorneå Energi
Försäljning AB samt Stiftelsen Matarengihem) redovisar
ett positivt resultat om 14,5 miljoner, kommunens andel
av resultatet är 7,6 miljoner. Kommunens soliditet ligger
på 79,1 %. Vi har fortsatt den lägsta kommunalskatten,
21,75:-, av länets kommuner.
Riksdagen beslutade under hösten om en ny kostnadsutjämning som föll väl ut för Övertorneå kommun, den ger
kommunen ett tillskott på ca 12 miljoner per år framgent.
Övertorneå kommun är en välskött kommun. Inte minst
gäller det den egna ekonomin. Det är små risker för stora nedskärningar inom den kommunala sektorn. Vi har
inte allt inom kommunen men vi har bra fritidsutbud,
vård, omsorg och skola. Ofta är det frågan om relativt
små enheter med nära mellan brukare/medborgare och
verksamhet/politiskt ansvariga.
Inom de olika verksamheterna har översyn och effektiviseringar genomförts. Tillsammans med Haparanda har vi
infört ett gemensamt virtuellt platsoberoende lönekontor.
Översynen av kostverksamheten har genomförts vilket
utmynnat i en omorganisation, från och med januari 2020

är all kostverksamhet samlad under kommunstyrelsens
ansvarsområde. En chef för kost och lokalvård har anställts.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen har flytt av
fritidsverksamheten från egna byggnaden Regndroppen
till Svarträvens skola genomförts. Inom Socialnämndens
ansvarsområde har Integrationsenheten avvecklats i september 2019.
Kommunens investeringar uppgick 2019 till 20,6 Mkr.
Den enskilt största investeringen är upprustningen av
hotellet, bland övriga investeringar kan nämnas bredbandsutbyggnad Rantajärvi-Siekasjärvi. Vatten och avlopp i Norra Pello.
Vi minskade med över 100 invånare under 2019, en stor
del av tappet beror på att vi har ett födelseunderskott, det
avlider fler än vad det föds. En annan orsak till minskningen är att stora nysvenska familjer valt att flytta in
till större städer samtidigt som vi inte fått in nya kommunplacerade flyktingar under året. Befolkningsutvecklingen är kommunens största utmaning i framtiden. Befolkningsminskning påverkar kommunen och samhället
på många sätt, lägre skatteintäkter och statsbidrag för
kommunen, minskad köpkraft som påverkar bland annat
handeln.
Inom politiken är vi överens om att befolkningsutvecklingen, minskande befolkning tillsammans
med den demografiska utvecklingen och problem
med kompetensförsörjningen är vår största utmaning i framtiden. Därför kommer vi fortsatt att
satsa resurser på att marknadsföra kommunen som en
bra plats att bo, arbeta och driva företag i.

Tomas Mörtberg, Kommunalråd

VÅR BERÄTTELSE
KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET

Allt vi gör ska ha fokus på att göra
skillnad för dem vi är till för
Samhällets utveckling går i en rasande fart och som
kommun måste vi kunna hantera en omvärld som
förändras i allt snabbare takt. Vår uppgift är att skapa kvalitet i mötet med dem vi är till för, medborgarna i Övertorneå kommun.
Kommunen har under året antagit en ny målbild,
Övertorneå - Vision 2035, med prioriterade utvecklingsområden som även inbegriper en tydlig inriktningsprofil mot Agenda 2030.
En av Övertorneå kommuns största utmaningar är
att bryta den negativa befolkningsutvecklingen.
Destinationsvarumärket måste stärkas, utvecklas
och marknadsföras så att fler människor och företag
ser det positiva och enkelheten med vår kommun.
Den enskilt viktigaste marknadsföringen är att alla
medborgare i kommunen har en positiv inställning
till sin kommun och är goda ambassadörer, samt påverkar alla i sin omgivning att se det positiva som
finns med att bo och verka i Övertorneå. Tillsammans kan vi skapa framtidens attraktiva kommun,
och visa att glesbygden är ett kvalitetsalternativ till
stadsmiljöerna.
Fler arbetstillfällen är en förutsättning för att
människor ska kunna leva och bo här. Därför behöver vi kort och gott fler företag som etablerar sig

i kommunen. Vi ser det som mycket glädjande att
vi har en ökande besöksnäring där fler företag inom
branschen väljer att etablera sig i kommunen.
Övertorneå kommun visar för år 2019 en ekonomi i balans men våra finansiella förutsättningar har
försämrats på grund av minskad befolkning. För att
klara framtida ekonomi måste vi hela tiden utveckla, anpassa och effektivisera våra verksamheter. Vi
intensifierar samverkan mellan våra förvaltningar
och bolag samtidigt som vi utökar extern samverkan med våra grannkommuner. På detta sätt kan vi
kvalitetssäkra våra verksamheter, behålla kompetens
och driva en kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt måste vi nyttja digitaliseringens möjligheter för
att kunna bibehålla en kvalitetssäker service.
Vi är kommunens största arbetsgivare med ca 500
månadsanställda som varje dag utbildar och tar
hand om våra barn och unga, våra äldre, håller våra
gator rena och fina och mycket mer därtill.
Jag vill rikta ett stort och varmt tack, till alla medarbetare, som levererar service och omtanke, dygnet
runt, året om. Ett stort tack för Ert arbete och engagemang!

Peter Juntti, Kommundirektör

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
I denna förvaltningsberättelse lämnar Övertorneå
kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet
med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

I tabellen på nästa sida lämnas en översikt över
kommunens utveckling, utifrån olika nyckeltal.
Soliditeten är god, även inklusive pensionsförpliktelserna, och har ökat något genom åren.
De senaste åren har verksamhetens nettokostnader
varit höga i förhållande till de skatter och statsbidrag som erhållits. Det är med hjälp av finansnettot
som positiva resultat uppnåtts.

RKR R15 reglerar vilka huvudrubriker förvaltningsberättelsen ska innehålla med möjlighet till
komplettering av ytterligare huvudrubriker och
underrubriker. Förvaltningsberättelsen i Årsredovisning 2019 anpassas till den struktur som föreslås
av RKR, Rådet för kommunal redovisning, i exempelskrift Förvaltningsberättelse.

Kommunen har haft en befolkningsminskning under de senaste fem åren på 412 invånare, 82 i genomsnitt per år, och har inte i tid lyckats anpassa
sina verksamheter efter de intäkter som erhållits.
Nationellt har en utredning av kostnadsutjämningen gjorts utvisande att många parametrar behöver
uppdateras. Regeringen beslutade om införande av
en uppdaterad kostnadsutjämning från och med
år 2020. Det medför att Övertorneå kommun får
en högre ersättning i utjämningsbidraget vilket ger
kommunen något bättre förutsättningar att klara
sina verksamhetskostnader inom ramen för skatter
och bidrag.

De kommunala bolagen och nämnder/styrelse upprättar egna årsredovisningar respektive verksamhetsberättelser där mer detaljerade uppgifter redovisas.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS
UTVECKLING
Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på
14,5 Mkr för verksamhetsåret 2019, varav kommunen 7,6 Mkr. Stiftelsen Matarengihem redovisar ett
resultat på 0,3 Mkr. Övertorneå Energiförsäljning
AB och Övertorneå Energi AB redovisar nollresultat, före bokslutsdispositioner uppgår energibolagens resultat till 1,7 Mkr respektive 7,4 Mkr.

Med en fortsatt minskning av invånarantalet visar
dock den långsiktiga finansiella planen att arbetet
med verksamhetsanpassningar måste fortgå.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
Den nya lagen gällande från och med 2019 anger att värdet på finansiella tillgångar ska redovisas utifrån marknadsvärdet i stället för, som tidigare, det lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärdet.
I siffrorna före 2019 har nyckeltalen beräknats enligt dåvarande redovisningsregler, vilket gör att vissa nyckeltal
som finansnetto, soliditet och resultat, inte är jämförbara
utan justering.
Det orealiserade värdet på kapitalförvaltningen uppgår
per 2019-12-31 till 8,0 Mkr och är inkluderat i nyckeltalen. Orealiserade resultat för respektive år anges i tabellen.

FEM ÅR I SAMMANDRAG, MKR

2015

2016

2017

2018

2019

Folkmängd 31.12

4 603

4 534

4 461

4 410

4 299

Skattesats (%)

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

Verksamhetens intäkter (Mkr)

120,8

129,3

124,3

114,3

101,5

Verksamhetens kostnader (Mkr)

407,4

424,5

422,1

413,7

405,2

Verksamhetens nettokostnader
inkl. avskrivningar, Mkr

305,5

313,9

317,5

317,3

331,0

Skatteintäkter, generella statsoch utjämningsbidrag, Mkr

303,9

315,4

313,1

317,4

325,6

Finansnetto, Mkr

11,1

1,7

6,5

8,3

* 13,0

Orealiserade vinster
finansiella tillgångar

16,7

11,6

13,2

1,5

ingår i
finansnettot

Årets resultat kommunala
koncernen, Mkr

9,0

7,5

9,1

10,7

14,5

Årets resultat kommunen, Mkr

9,6

3,2

2,1

8,4

7,6

Soliditet kommunen %

73,7

77,6

78,0

78,7

79,1

Soliditet kommunen inklusive
totala pensionsförpliktelser %

41,6

45,8

47,5

50,1

52,6

Investeringar, netto

19,2

16,8

16,1

27,8

20,6

Likvida medel, Mkr

201,4

204,1

211,9

214,5

227,7

Anläggningstillgångar, Mkr

306,8

278,7

275,0

284,7

277,9

50,0

20,0

20,0

20,0

35,0

251,4

252,4

256,1

251,7

246,2

Långfristig låneskuld, Mkr
Personalkostnader, totalt, Mkr
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MANDATFÖRDELNING PARTI/
MANDATPERIOD

20032006

20072010

20112014

20152018

20192022

Moderata
samlingspartiet

2

2

1

1

-

Centerpartiet

6

8

6

7

6

Kristdemokraterna

2

1

1

1

2

13

14

16

10

Vänsterpartiet

4

3

4

2

Norrbottens
sjukvårdsparti

4

5

2

2

Övertorneå fria
alternativ

-

-

1

7

Sverigedemokrater

-

-

-

1

2

Partiett

-

-

-

-

1

35

35

31

31

25

Arbetarepartietsocialdemokraterna

Totalt

9
1
3
1

ÖVERTORNEÅ KOMMUN BASFAKTA

2019

Befolkning, 2019-12-31

4 299

Areal, km2

2 374

Invånare/km2

1,8

Antal män i procent

52,0

Antal kvinnor i procent

48,0

Medelåldern

50,0
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Mer omfattande beskrivning av de kommunala bolagen samt nämnderna finns att läsa om i deras årsredovisning respektive verksamhetsberättelse.

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, och
i tre helägda bolag, Övertorneå Energi, Övertorneå
Energi Försäljning AB samt Stiftelsen Matarengihem.

Kommunen anlitar privata utförare på tre väsentliga
områden: måltidsverksamhet, (Pello), fristående verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden (friskola
samt Utbildning Nord) samt äldreomsorg/LSS (avseende boendeplatser).

De verksamheter som bedrivs i bolagsform är sådana
verksamheter som är konkurrensutsatta och som drivs
på affärsmässiga grunder. Kommunfullmäktige lämnar
ägardirektiv och ansvaret för verksamheterna ligger
på kommunfullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

VALNÄMND

ARBETSUTSKOT T
PERSONALUTSKOT T
KULTURUTSKOT T

REVISION
ÖVERFÖRMYNDARE

FOLKHÄLSO- OCH
BROT TSFÖREBYGGANDE RÅDET

STIFTELSEN
MATARENGIHEM
ÖVERTORNEÅ ENERGI
FÖRSÄLJNING AB
ÖVERTORNEÅ
ENERGI AB

KRISLEDNINGSNÄMND

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING
STAB
EKONOMIENHET
HR
IT-ENHET
TEKNISK ENHET
RÄDDNINGSTJÄNST
KOST OCH LOKALVÅRD

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMND

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SOCIALNÄMND

KHR
KOMMUNALA HANDIKAPPRÅD
KPR
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅD

BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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STÖD- OCH
OMSORGSFÖRVALTNING

NÄMNDER

VERKSAMHET

PRIVATA UTFÖRARE

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda
och samordna, följa upp och utveckla
kommunens verksamhet som helhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheter
under tekniska enheten såsom fastigheter,
VA-verksamhet och väghållning. Styrelsen
ansvarar också för kultur och folkhälsofrågor.

Barn-och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar
för förskola, fritidshem, grundskola och
gymnasieskola. Därtill ansvarar nämnden
för vuxenutbildning, grundsärskola, gymnasiesärskola och kulturskolan.

Ersättning till privata utförare avseende utbildning
(friskola, folkhögskola
m.m.) svarade 2019 för 14
% av nämndens kostnader.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för vård och
omsorg för äldre och funktionsnedsatta personer utifrån gällande lagstiftning.
Nämnden ansvarar också för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Där ingår
bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt och
barn- och ungdomsvård.

Ersättning till privata utförare inom hemtjänst, äldreomsorg och LSS svarade
2019 för 2 % av nämndens
kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete, vilket innebär tillsyns- och informationsansvar och miljöstrategiskt arbete.
Ett annat stort område är det politiska
ansvaret för plan- och byggfrågor, mätverksamhet, kartframställning, geografisk
informationsverksamhet och den kommunala lantmäterimyndigheten.

Övertorneå Energi AB

Övertorneå Energi AB ansvarar för drift
och underhåll av elnät, minikraftverk samt
personalförsörjning till Övertorneå Energi
Försäljning AB.

Övertorneå Energi Försäljning AB

Övertorneå Energi Försäljning AB har ansvar för värmeförsörjning av Övertorneå
centralort samt elhandel till privatpersoner
och företag.

Stiftelsen Matarengihem

Stiftelsen Matarengihem har som ändamål för sin verksamhet att inom Övertorneå kommun förvärva, äga och förvalta
fastigheter eller tomträtter samt bygga
bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR
RESULTAT OCH EKONOMISKA STÄLLNING

OMVÄRLDSANALYS

motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör att
staterna måste använda finanspolitiska medel för
att stimulera ekonomin. Det osäkra läget samt svaga statsfinanser gör dock att många länder avvaktar.
Men svaga statsfinanser gäller inte Sverige, som har
en låg Maastrichtskuld och ett positivt offentligfinansiellt sparande under de senaste åren. Dock beräknas underskott uppstå i den offentliga sektorns
finansiella sparande från och med år 2020 och åren
därefter.

Under tiden arbetet med årsredovisningen pågått har
utbrottet av Corona-viruset påverkat framtidsprognoserna drastiskt och stor osäkerhet över de ekonomiska konsekvenserna råder. Risken för en lågkonjunktur
har ökat väsentligt. Observera att nedanstående text
är skriven utifrån läget vid årsskiftet. Vissa tillägg är
gjorda och markeras med kursiv stil.
Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur
yttre omständigheter kan komma att påverka
Övertorneå kommun. Den baseras på ekonomirapporten ”Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2019” som ges ut av SKR (Sveriges
Kommuner och Regioner). I ekonomirapporten
görs en bedömning av det ekonomiska läget både
inom och utom landets gränser och diskuteras hur
utmaningarna kan hanteras.

DEMOGRAFIN STÄLLER HÖGA KRAV PÅ
KOMMUNSEKTORNS FINANSER
I likhet med SKR har andra prognosinstitut och
organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Kostnaderna
per invånare för barn, unga och äldre är mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och det är
de äldre och unga som ökar snabbt i antal under
den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer
största delen av intäkterna från skatt på arbete, och
den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.

LÅGKONJUNKTUR VÄNTAR 2020
Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. SKR räknar nu med att Sverige går
in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den
kommer att fortsätta under 2021.

Normalt sett sker en tillfällig nedgång av sysselsättningen i samband med ekonomiska kriser, vilket
påverkar skatteintäkterna till kommuner och regioner negativt under några år. Sedan finanskrisen
2008–2009 har antalet arbetade timmar utvecklats
mycket positivt i förhållande till det demografiska
trycket. Kommande år ser vi dock att utvecklingen
blir den omvända när det demografiska trycket ökar
medan sysselsättningen, av både demografiska och
konjunkturella orsaker, inte längre kan växa i samma takt som tidigare.

Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu
börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av
den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och handelskriget mellan USA och Kina, och nu
senast utbrottet av Coronaviruset. Detta drabbar i
särskilt hög grad den svenska exportmarknaden,
vilket innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att få ett positivt stöd från exporten. I
Europa, liksom i Sverige, är penningpolitiken som
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• Minska detaljstyrningen och de riktade
statsbidragen.

KOMMUNERNAS EKONOMI
ÄR ANSTRÄNGD
Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt
läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och verksamhetsplan för perioden 2020–2022.

• Respektera finansieringsprincipen och
fullt ut finansiera reformer.
• Stödja kommunsektorn genom långsiktiga
planeringsvillkor och finansiering.

Utmaningarna är stora inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. I debatten framförs ofta att kommunerna redan dragit ned på resurserna till skolorna. I
statistiken fram till 2018 går det dock inte att hitta
någon grund för att detta generellt skulle vara fallet.
Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stället
ökat, liksom lärartätheten.

• Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att
erbjuda de utbildningar som behövs inom välfärden.
• Ansvara för att standarder och infrastruktur
byggs ut för att möjliggöra digitalisering.
Kommuner och regioner behöver dessutom:
• Effektivisera verksamheten.

VERKSAMHETER MÅSTE EFFEKTIVISERAS

• Förändra arbetssättet med hjälp av till exempel
digitalisering och förebyggande hälsoarbete.

Hur ska man då klara större verksamhetsvolymer
med resurser som ökar långsammare än verksamhetsvolymen utan att kvaliteten försämras?

• Öka sysselsättningsgraden för anställda och
förlänga arbetslivet.

Kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt.
Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt
omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. I stort sett alla kommuner och
regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika sätt. Samtidigt är det svårt att spara
eller göra neddragningar i kommuner och regioner
då förväntningarna ofta är att verksamheterna ska
finnas kvar och fungera som idag.

OSÄKERHETEN FORTSATT
STOR PÅ KORT SIKT
Spridningen av ett nytt virus som, för vissa riskgrupper, är farligt skapar en stor oro och är framförallt en
humanitär tragedi för de som drabbas och blir sjuka.
Finansmarknaden påverkas negativt bland annat som
en konsekvens av att känsliga globala leveranskedjor
störs och resor bokas av. Ökande osäkerhet och oro är
ofta förknippat med stora kursrörelser då möjligheten
att analysera den framtida ekonomiska utvecklingen är betydligt svårare. Risken för att Coronaviruset
kommer att leda till stora störningar i världsekonomin
har ökat drastiskt under början av mars 2020 i takt
med att allt fler utanför Kina har smittats. Runt om
i världen kan man förväntas vidta olika åtgärder för
att förhindra att en tillfällig svacka övergår till något
större. Sett ur ett längre perspektiv har kursutvecklingen sedan finanskrisen 2008 varit god men uppvisat
prisnivåer både uppåt och neråt. (källa. Söderberg och
Partners, i början av mars 2020).

För att lyckas med förnyelse i en allt mer snabbföränderlig värld där framväxande teknologier
påverkar alla aspekter av samhället; behov, risker,
möjligheter och invånarnas förväntningar på välfärdsleveranser, måste också organisationers förmåga att balansera effektivitet och innovation stärkas.
Sammanfattningsvis kan sägas att om kommuner
och regioner ska kunna fortsätta att utveckla och leverera en god välfärd även i framtiden, måste staten:
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
Invånarantalet var vid årsskiftet 4 299 personer.
Det är en minskning sedan förra årsskiftet med 111
personer, under 2018 uppgick minskningen till 51
personer. Av folkmängden utgör 48 % kvinnor och
52 % män, en något jämnare fördelning än föregående år. Medelåldern uppgår till 50,0 år vilket är
något högre än föregående år.

Nedanstående diagram visar den historiska utvecklingen i Övertorneå kommun, fördelat på olika åldersgrupper. (De senaste åren bygger på prognos
och avviker något från utfall). Det framgår tydligt
att den stora minskningen är bland barn- och unga
medan antalet äldre varit ganska oförändrat och
ökar något enligt prognos.

Under år 2019 har det fötts 34 personer och 68
har avlidit. 181 personer har flyttat in; 93 från egna
länet, 58 från övriga Sverige och 30 från utlandet.
Antalet utflyttade har varit betydligt högre än antalet inflyttade och uppgår till 260 personer. 127
personer har flyttat till egna länet,103 till övriga
Sverige och till utlandet har lika många flyttat ut
som flytta in, d v s 30 personer.

I Övertorneå är det 1 572 personer som både bor
och jobbar i kommunen. 232 personer jobbar i
kommunen men bor i en annan kommun och 384
personer bor i kommunen men jobbar i annan
kommun. Siffrorna avser 2018. År 2019 finns det
409 personbilar registrerade per 1 000 folkbokförda
invånare. (Källa SCB)
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Konsekvensen av arbetskraftbrist är att befintlig
personal får arbeta mera, företag inom näringslivet
tvingas att tacka nej till order samt att kraven på
utbildning och erfarenhet sänks.

ARBETSMARKNAD
Enligt Arbetsförmedlingens beskrivning av arbetsmarknadsutsikterna (hösten 2019) så planerar
närmare hälften av länets arbetsgivare att rekrytera
det kommande året, trots försvagningen i konjunkturen. Under prognosperioden 2019-2020 bedöms
antalet inskrivna arbetslösa fortsätta minska, om än
i avtagande takt. Antalet arbetslösa i länet bedöms
uppgå till omkring 7 000 i slutet av 2020. Det skulle innebära en relativ arbetslöshet på cirka 5,7 procent (riket 6,6 procent)

Med en jämnare könsfördelning som inom till exempel handel, offentlig förvaltning samt finansiell
verksamhet och företagstjänster skulle arbetsgivare
inom kraftigt mans- eller kvinnodominerade yrkesområden, till exempel industri, bygg samt jord- och
skogsbruk samt vård och omsorg och utbildning
kunna bredda basen för framtida rekryteringar.

UTMANINGAR I LÄNET
En tredjedel av länets arbetsgivare inom den privata sektorn, respektive omkring hälften av den
offentliga arbetsmarknaden säger sig ha stora
svårigheter att hitta rätt kompetens vid rekrytering.
Bakomliggande skäl till svårigheterna är, förutom
en relativt stark konjunktur samt stora ersättningsrekryteringar, länets demografiska bekymmer med
ett minskande antal i yrkesaktiv ålder och ett ökat
antal äldre. Minskningen har skett och sker främst
bland inrikes födda. All eventuell ökning kommer
ske från utrikes födda. Detta innebär att det är av
yttersta vikt och helt nödvändigt att ta tillvara på
all arbetskraft som vill och kan arbeta i länet. Alla
aktörer med koppling till länets kompetensförsörjningsbehov måste ha en framåtsyftande syn på om
hur arbetskraften som står utanför arbetsmarknaden kan tas tillvara och inkluderas i den på ett
framgångsrikt sätt.

BOSTADSMARKNAD
I Övertorneå kommun finns några privata aktörer
samt Stiftelsen Matarengihem som hyr ut bostäder.
Vid räkenskapsårets utgång ägde och förvaltade
Matarengihem 510 (503) lägenheter och 14 (14)
lokaler samt flertalet bilplatser och garage. Av lägenheterna var 61 (39) oplacerade per 31 december
2019, de allra flesta vakanta lägenheter finns utanför Övertorneå centralort.
Stiftelsen har börjat anpassa sitt fastighetsbestånd.
Eftersom många vakanta lägenheter finns utanför
Övertorneå centralort har dessa börjat avvecklas
och ett stort underhållsarbete har vidtagits på vissa
fastigheter i centralorten. Ombyggnation av sju nya
lägenheter har skett under året, vilka även har tillträtts av hyresgäster.

REKRYTERINGSPROBLEM

Stiftelsen Matarengihem undersöker möjligheterna att i samarbete med Övertorneå kommun kunna
skapa attraktiva bostäder i centralorten.

Störst svårigheter inom privata näringslivet att
finna rätt kompetens i samband rekrytering har vi
inom gruvnäringen, information och kommunikationsbranschen samt inom byggbranschen. Inom
handeln är det lägst andel företag som angett att de
haft problem med att hitta rätt kompetens.

Andelen som bor i eget hus i Övertorneå uppgick
2018 till 74,5 %, där genomsnittligt pris för permanentbostad i Övertorneå uppgick till ca 500 tkr.
Allra vanligast är ett hushåll på två personer i Övertorneå och ensamhushållen utgör 20 % av dem som
är folkbokförda i Övertorneå. (Källa: SCB)

Inom offentlig verksamhet har fler än 85 procent
av de tillfrågade verksamheterna inom grundskola, landsting samt vård och omsorg uppgett att de
har haft svårigheter att rekrytera personal med den
kompetens som de efterfrågar.
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kompensatoriska insatser. Analyser inom det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter för att uppnå
högre resultat inom kommunens utbildningsverksamheter.

UTBILDNING
Övertorneå Kommun har en befolkningsminskning där andelen barn och unga minskar. Barn och
utbildningsverksamheten anpassas kontinuerligt
för att säkerställa kvalitativ verksamhet och service.
Under 2019 har fritidshemsverksamheten i Övertorneå gjort strukturella förändringar. All fritidshemsverksamhet har flyttats till grundskolans lokaler.

VÅRD OCH OMSORG
Omsorgsverksamheten präglas inom vissa verksamheter av ett stigande omsorgsbehov till följd
av en åldrande befolkning. En högre personalomsättning i kombination med ökat omsorgsbehov
sätter press på personal, vilket medför kostnader
avseende vikarier, nyrekryteringar och utbildning.
En effektiv personalplanering underlättar. Under
2018 minskade socialnämnden antalet boendeplatser, dock under 2019 fick man tillfälligt öka antalet
boendeplatser på Björkebygården på grund av ett
ökat behov.

Ett dialogarbete gällande framtidens förskola och
skola har inletts under 2019. Viktiga områden är
skolornas struktur, utemiljö, trafiksituation och arbetsmiljö.
Övertorneå kommun vill att skolan sk uppnå de
nationella målen och att verksamheten utgår från
individuella förutsättningar, trygghet, kreativitet
och det entreprenöriella tankesättet. Framgångsfaktorer och viktiga indikatorer för att uppnå det är
uppnådd måluppfyllelse i alla ämnen, gymnasiebehörighet för årskurs 9 och gymnasieexamen.

HÅLLBARHET
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 (§ 2)
att måluppfyllelsen av de av fullmäktige beslutade
övergripande målen, fr.o.m. 2020-01-01 ska mätas
med hjälp av indikatorer som har sin utgångspunkt
i Agenda 2030.

Prioriterade utvecklingsområden under 2019 har
varit jämställd och likvärdig undervisning och lärandemiljö, hälsofrämjande barn- och elevhälsa och
nyanländas lärande.

Genom att integrera Agenda 2030 till Övertorneå
kommuns styrmodell skapas en naturlig sammankoppling till den av kommunfullmäktige beslutade
målbilden rörande vision 2035, övergripande mål
och nämnders och styrelses prioriterade utvecklingsområden.

Satsningar har gjorts inom hälsofrämjande skolutveckling och tidiga samordnade insatser. Kompetensutveckling har skett inom språkutvecklande
arbetssätt, digitalisering, pedagogisk planering och
anpassad undervisning och lärandemiljö. Inom
kommunal vuxenutbildning, yrkesvux, har en satsning på yrkespaket inletts för att unga ska öka sin
anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Därigenom kommer Agenda 2030 att vara direkt
integrerat i målstyrningen och med undantag av de
ekonomiska målen, ensamt utgöra en indikator för
kommunens övergripande måluppfyllelse. Indikatorerna uppgår till 45 stycken och har beröring till
14 av de 17 målen i Agenda 2030.

Andelen, av i kommunen folkbokförda elever, som
i årskurs 9 når måluppfyllelsen i alla ämnen är 74,5
procent vilket ligger nära rikets 75, 9. Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram är 82,4 procent
vilket är något lägre än rikets snitt 84,7. Vid kommunens gymnasieskola tar 60 procent av eleverna
vid nationellt program och introduktionsprogram
en gymnasieexamen efter tre års studier. Vid rikets
samtliga gymnasieskolor är andelen 64,7 procent.
I syfte att nå nationella mål är det viktigt att utbildningsverksamheten följer upp åtgärder och

Kommunfullmäktiges beslut innebär att all kommunal verksamhet framgent ska bedrivas med
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna;
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Därtill
kan det anses innebära en förflyttning från ett kortsiktigt till ett mer långsiktigt perspektiv rörande
verksamhetsplanering, då hållbarhetsrelaterade mål
ofta tenderar att vara långsiktiga.
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Under 2019 har kommunen fokuserat på att utveckla jämställdhetsarbetet inom skola och näringsliv. Övertorneå kommun har under året även
varit medarrangör till Övertorneås första Pride parad, med syfte att skapa ett inkluderande och öppet
Övertorneå.

KOMMUNENS ARBETE MED
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Utifrån genomförd nulägesanalys av jämställdhetsarbetet i kommunen har ett arbete påbörjats för att
få arbetet med jämställdhet att bli en naturlig del i
det ordinarie kvalitetsutvecklingsarbetet.
Under 2019 har arbete pågått inom konceptet Modellkommuner, vilket innefattat erfarenhetsutbyte
med andra kommuner i Norrbotten. Det har resulterat i, av kommunstyrelsen fattat beslut, -att samtliga verksamheter ska vara jämställdhetsintegrerade
2023.

KOMMUNENS FOLKHÄLSOARBETE
Utifrån Norrbottens Folkhälsostrategi har kommunen arbetat med förebyggande folkhälsofrågor,
bland annat i samarbetsrådet – Östra Norrbottens
folkhälsoråd. I rådet ingår Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneås kommuner samt polismyndigheten, Region Norrbotten, Norrbottenskommuner och Länsstyrelsen. Arbetet har 2019 fokuserat
på förebyggande insatser kring ANDTS (alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel), ett arbete som
även fortgår under 2020.

För att skapa hållbara och långsiktiga strukturer
för jämställdhetsarbetet har kommunen under året
även utarbetat en implementeringsplan som innefattar stöd i processen samt kompetenshöjande insatser för kommande år.
Genom beslutet om jämställdhetsintegrerade verksamheter möjliggörs både kontinuerlig uppföljning
av hur arbetet fortgår samt tillförsäkras att arbetet
pågår inom alla organisatoriska nivåer. Den förändring som beslutet innebär bedöms kunna bidra
till att Övertorneå kommun dels kan uppnå vissa
målsättningar i Agenda 2030, dels kan arbeta enligt
de jämställdhetspolitiska målen samt bidra till att
förverkliga de utökade åtagandena via CEMR- deklarationen.

Under året har kommunen startat upp ett lokalt
folkhälsoteam/brottsförebygganderåd för att ge de
lokala folkhälsofrågorna ett forum. Teamet har bidragit till ett närmare samarbete mellan kommun,
Region Norrbotten/hälsocentralen samt med polisen på orten. Vidare har medborgarlöften i samarbete mellan kommun och polis utarbetats för åren
2020-2021.
Kommunen har även genomfört årets trygghetsvandring med fokus på ungdomars upplevda trygghet/otrygghet i Övertorneå. Under kommande år
fortsätter samarbetet i form av gemensamma krafttag för en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa i Övertorneå.

Arbetet leder till ökad möjlighet att uppnå de av
kommunfullmäktige beslutade övergripande målet
rörande hållbar utveckling ”Övertorneå kommun
ska med jämställdhet i fokus, arbeta med att tillgodose medborgarnas behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillgodose sina”.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
I tabellen ges exempel på risker som identifierats för den kommunala
koncernen, indelat i omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.

BESKRIVNING

ORGANISATORISK
ENHET

Valutakursförändringar

Råvarupriser

Värmeverket

Åldrande befolkning

Ökat tryck på
omsorgsverksamhet

Socialnämnden

IDENTIFIERAD RISK

HANTERING
AV RISK

OMVÄRLDSRISK

Ökade insatser för rekrytering, utbildning och
utveckling av personal
Flexibla platser inom
äldreboenden

Minskande befolkning

Överskott på lägenheter

Stiftelsen Matarengihem

Minskning av beståndet

Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter
för personal och kvalitet.

Socialnämnden, Barnoch utbildningsnämnden, Tekniska enheten

Handledning av
nyanställda

VERKSAMHETSRISK
Personal

Interkommunala
samverkan
Ökat samarbete med
privata utförare och
närliggande kommuner

Åldrande anläggningar
och fastigheter

Tidigarelagda investeringar i VA-anläggningar och stambyten

Tekniska enheten, Stiftelsen Matarengihem

En minskande befolkning ger högre skuld
och ränterisk per invånare

Den kommunala
koncernen

Likviditetsbrist kan
uppstå

Den kommunala
koncernen

Reviderade underhållsoch investeringsplaner
Ökad tillsyn av
befintliga anläggningar

FINANSIELL RISK
Ränterisk

Finansieringsrisk

Tak för skuldsättning
avseende kommunkoncernen
Investeringsprövning
Låneskuldens löptider
sprids till olika år.
Krav på likviditet och
avtalade bankkrediter

Marknadsvärdesrisk i
finansiella placeringar

Värdenedgång påverkar kommunens långsiktiga betalningsförmåga

Den kommunala
koncernen
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Riktlinjer som reglerar
den tillåtna risknivån

OMVÄRLDSRISKER
Risker rörande skatteintäkter och statsbidrag
Det finns risker förknippade med reducerade skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet vid en
konjunkturnedgång. Utbrottet av coronaviruset
covid-19, i början av år 2020, ökar risken för reducerade skatteintäkter. Risk finns också för reducerade statsbidrag då dessa är beroende av politiska
beslut på nationell nivå.

till 35 Mkr. Kommuninvest som är kommunkoncernens största långivare beräknar ett tak för vad
koncernen kan erhålla i lån. Ränteläget är historiskt
sett lågt och någon större risk för räntehöjningar
bedöms inte finnas i nuläget.

MARKNADSVÄRDESRISK I
FINANSIELLA PLACERINGAR
Övertorneå kommun har avsatt kapital för att
minska likviditetsmässiga påfrestningar som primärt kommer av kommunens pensionsåtagande.
Förvaltningen av tillgångarna skall ske under betryggande säkerhet i enlighet med god sed på finansmarknaden. Målet med förvaltningen är att
med en relativt låg balanserad risk erhålla så hög
riskjusterad avkastning som möjligt.

VERKSAMHETSRISKER
Minskande och samtidigt en åldrande befolkning
innebär en risk för att inte kunna upprätthålla planerad bemanning framförallt inom äldreomsorgen.
Minskande befolkning medför också att nödvändiga investeringar i framförallt Va-anläggningar ger
kostnader som ska fördelas på färre personer.

FINANSIELLA RISKER

Regler/riktlinjer för medelsförvaltningen, enligt
beslut KF 2018-12-17 § 61, reglerar den tillåtna
riksnivån och i vilka slag av tillgångar och med vilka limiter medlen får placeras.

Den kommunala koncernen och kommunen är
exponerad för ränterisk och marknadsvärdesrisk i
finansiella placeringar.

RÄNTERISK

Placeringar i värdepapper innebär alltid en risk,
vilket blivit brutalt uppenbart med den negativa
utvecklingen på världens börser som utbrotten av
Coronaviruset gett upphov till i mars 2020.

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 202,7 Mkr
varav kommunens räntebärande skulder uppgick
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt
den så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som
ansvarsförbindelse. För att möta kommande pensionsutbetalningar har Övertorneå kommun avsatt
medel i en placeringsportfölj. Pensioner intjänade
efter -98 betalas löpande via en försäkringslösning
vilket gör att någon skuld inte byggs upp. Likviditetsmässigt har Övertorneå per 2019-12-31 en god
konsolideringsnivå avseende pensionsförpliktelserna.
Upplysningar om förpliktelsen finns i not 37.

TKR

KOMMUNEN

Pensionsförpliktelse

2019

Total pensionsförpliktelse

146 154

a) Avsättning inkl. särskild
löneskatt

6 793

b) Ansvarsförbindelse inkl.
särskild löneskatt

139 361

Pensionsförpliktelse som
tryggats i pensionsförsäkring

17 019,3

Pensionsförpliktelse som
tryggats i pensionsstiftelse

0

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och
stiftelse)

163 173,3

Förvaltade pensionsmedel
marknadsvärde
Total pensionsförsäkringskapital

22 397,5

varav överskottsmedel

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen
förvaltning)

205 846,1

Summa förvaltade pensionsmedel

228 243,6

Finansiering
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Återlånade medel

-65 070,3

Konsolideringsgrad

1,4

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
De flesta händelser som sker påverkar ekonomin på
ett eller annat sätt. I följande avsnitt ger vi exempel
på särskilda händelser under året som haft påverkan
i bokslutet för 2019. Många av de åtgärder som vidtas syftar till att minska kostnaderna samtidigt som
fortsatt god kvalitet i verksamheterna eftersträvas,
vilket bland annat kan göras genom fortsatt utveckling av digitala lösningar och samverkanslösningar.
Förutom den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten påverkas kassaflödet även av
genomförda investeringar. Under 2019 har flera
investeringar i infrastruktur, fastigheter och inom
kultur och fritid färdigställts eller påbörjats.

på socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. En chef för kost och
lokalvård har anställts, vilket tillsammans med
kostnader för omorganisering initialt kan medföra
högre kostnader. På sikt kan kostnadsminskningar
förväntas genom bättre samordning. Framförallt
är syftet att öka kvaliteten och trygga personaltillgången för måltidsproduktionen.
Tillsammans med Haparanda kommun har ett
gemensamt virtuellt och platsoberoende lönekontor införts. Förarbetet för att se att detta är möjligt
har påbörjats under 2018 och fortsatt under 2019.
Syftet är även här i första hand att öka tryggheten
gällande personalbemanning och kompetens.

Ett av de större projekten är ombyggnationen av
hotell Tornedalia. Investeringsutgiften som per
2019-12-31 uppgick till 5,5 Mkr aktiveras först
2020 då projektet anses vara avslutat, men har påverkat likviditeten under 2019.

Integrationsenheten avvecklades i september 2019,
i takt med avvecklingen har även kostnaderna för
verksamheten minskat.

Under 2019 har utbyggnaden av fiber utförts i etapper mellan Rantajärvi och Siekasjärvi. Kommunens
insats är beroende av anslutningsgraden i området
och av extern finansiering. Under 2020 sker utbyggnad av fiber i Jänkisjärvi samt Juoksengi, om
finansiering finns. Kommunen erhåller den externa
finansieringen i efterhand.

Inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har flytt av fritidshemsverksamheten, från egen
byggnad till Svarträvens skola, genomförts. Det har
möjliggjorts via en omflyttning inom grundskolan
och anpassningar av skolbyggnaden. Flytten av fritidshemmet har medfört en kostnad under året och
den planerade rivningen av tidigare lokaler kommer att belasta kommunstyrelsen kostnadsmässigt
under 2020. Alternativet hade inneburit stora kostnader för upprustning av byggnaden och fortsatta
driftkostnader i form av uppvärmning med mera.

I övrigt har de stora investeringarna skett under
september till december 2019. Stora investeringar
som sker i angränsade tid till varandra, och i övrigt
ökade kostnader under andra halvåret 2019, har
medfört en ansträngd likviditet. Kommunen har
under året lånat 15 Mkr från Kommuninvest för att
klara den ansträngda likviditeten.
Andra väsentliga händelser som påverkat ekonomin eller verksamheter är följande;

Ett reformpaket från Kungliga biblioteket föreslår
att NKFC, Nordkalottens kultur- och forskningscentrum, ska vara ett nationellt referensbibliotek
för minoritetsspråket meänkieli. Personalförstärkning har gjorts under året för att försöka förverkliga
idén.

En översyn av kostverksamheten har genomförts
under 2019 vilket utmynnat i en omorganisation.
Från och med januari 2020 har all kostverksamhet
samlats under kommunstyrelsens ansvarsområde
istället för att, som de senaste åren vara uppdelad

2019 tillträdde en ny styrelse för Stiftelsen Matarengihem och arbetet med den administrativa effektiviteten har fortsatt samtidigt som nya planer
på tillskapande av senior-/trygghetsbostäder tagit
form.
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Övertorneå Energi AB har fortsatt att förnya elnätet under 2019 samt färdigställt elektrifiering
av stugområden Nivanranta mellan Juoksengi och
Svanstein. Investeringar har skett i nytt högspänningsnät med tillhörande lågspänningsnät i Revonsaari och Kankaanranta samt en ny markförlagd
förbindelse mellan Korpikylä och Matojärvi via
Kaartivuoma, detta för att kunna säkra strömtillförseln samt öka kapaciteten. Nytt mätsystem med
direktavlästa mätare har tagits i bruk, vilket bland
annat ger större möjlighet att hitta avvikelser avseende förbrukningstal bland bolagets kunder.

möjligheterna till en flexibel drift i kombination
men andra värmepannor som i sin tur optimerar
driften av värmeverket. Elpriset har legat kvar på
höga nivåer under året. Den rekordtorra sommaren
2018 men även 2019 innebar mindre vatten i de
stora vattenmagasinen, vilket höjt elpriserna. Genomsnittligt pris på Nordpool var 40 öre (45 öre
2018 ), att jämföras med i genomsnitt 29 öre de
fem föregående åren dessförinnan. Året har trots
detta kännetecknats av en fortsatt tillströmning av
elhandelskunder.
Nytt elavtal från 1/1 2019 innebar en högre elkostnad för Övertorneå kommun avseende 2019 med
cirka 1 Mkr.

Övertorneå Energi Försäljning AB har införskaffat ett nytt styrsystem till pelletspannan vilket ökar

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN
KOMMUNALA VERKSAMHETEN
I Övertorneå kommun är den kommunala kon-

ANSVARSSTRUKTUR

cernen den övergripande styrenheten. Med den
kommunala koncernen avses kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, samt kommunens nämnder och
stiftelse/bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. Styrningen och uppföljningen
är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att
styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.
I detta avsnitt beskrivs utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Övertorneå
kommunkoncern.

Inom Övertorneå kommunkoncern finns flera
nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt
styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns
det en tjänstemannaorganisation till stöd för det
politiska styret och för genomförandet av verksamheten. I bilden nedan illustreras struktur och roller
för styrning och uppföljning inom den kommunala
koncernen.
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STRUKTUR FÖR STYRNING AV
ÖVERTORNEÅ KOMMUNS KOMMUNALA KONCERN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Budget med plan (ram, uppdrag och mål)
Planer, policyer, riktlinjer, särskilda beslut

Reglemente
Delegationsordning

Bolagsordning
Ägardirektiv

KOMMUNSTYRELSEN

Styra, leda och samordna den kommunala koncernen
Hålla uppsikt inom den kommunala koncernen
Övergripande ansvar för intern kontroll
Rapportera till kommunfullmäktige

KOMMUNENS NÄMNDER

KOMMUNENS BOLAG

Styra, leda och samordna verksamhet
Mål för verksamhet och ekonomi
Upprätta verksamhetsplan
Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi
Rapportera till kommunstyrelsen

Styra, leda och samordna verksamhet
Mål för verksamhet och ekonomi
Upprätta affärsplan
Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi
Rapportera till Övertorneå Kommunstyrelse
och Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen
är att fastställa kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs framförallt genom årliga beslut om
nästa års budget och plan för de nästkommande
två åren. I samband med budget fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk
hushållning samt ekonomiska krav och ramar för
kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut
i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast
reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv för
att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige
tillsätter ledamöter i kommunstyrelse och nämnder
samt föreslår styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i uppföljningen är att
godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt
besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder
inom kommunens nämndsorganisation.

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar
för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång
till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden
samt för att bedriva den operativa verksamheten. I
styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och bolag ska översätta de politiska visionerna,
strategierna, målen och uppdragen till operativa
mål och konkreta aktiviteter samt återrapporterar
till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och
ekonomi utvecklas.

STRUKTUR FÖR STYRNING AV
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
I Övertorneå kommun utgår, så långt det är möjligt, styrning och uppföljning utifrån mål med
verksamheterna i den kommunala koncernen. För
medborgaren är det verksamheten som är väsentlig.
Ekonomiska ramar och mål sätts således för verksamheter, sedan är det nämnden/styrelsen som har
ansvar för att verksamheten uppnår målen inom de
ekonomiska ramarna. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur koncernenheternas
ansvar fördelar sig i förhållande till kommunens
betydande verksamheter.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av
mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning
och kontroll av hela den kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen svarar således för planering och
uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, de kommunala bolagen samt
kommunalförbunden. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna
kontrollen. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

CENTRALA STYRDOKUMENT
Inom Övertorneå kommunkoncern används olika
styrdokument. Styrdokumenten syftar generellt till
att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om
utveckling (planer och program), förhållningssätt
(policy) eller rättssäker hantering (riktlinjer).

BUDGET MED PLAN
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år med tillhörande tvåårsplan.
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i
förvaltningsform och i bolagsform. För att få en
helhetsbild av den kommunala koncernen upprättas därför en sammanställd budget för hela den
kommunala koncernen, som sedan särredovisas för
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
enligt gällande lagkrav. I budgeten framgår också
fullmäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk
hushållning, mål och uppdrag.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och
riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges
uppdrag verkställs och mål uppnås. I styrsystemet
innebär det att nämnder och styrelser utvecklar
strategier, mål och indikatorer samt identifierar
risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och
uppdrag. Detta sammanfattas i verksamhetsplan
för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnder och bolag/stiftelse rapporterar till kommunstyrelsen.
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viktiga indexförändringar, ambitionsförändringar
samt eventuella rationaliseringsbehov in i det slutliga förslaget till resursfördelning.

MÅL, BUDGET OCH UPPFÖLJNING INOM
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
År 2019 görs den sista uppföljningen av den tidigare gällande målstyrningsmodellen. Den nya målstyrningsmodellen, att gälla från och med 2020,
återfinns i budget 2020, plan 2021-2022, KF 201906-17.

PLANERING ÅRET INNAN BUDGETÅRET
Syftet med den årliga planeringsprocessen är att
skapa prioriterade och tydliga mål och utifrån dem
besluta om budget och ägardirektiv. Nedan lämnas
en övergripande beskrivning av planeringsprocessen.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 (§ 2)
att måluppfyllelsen av de av fullmäktige beslutade övergripande målen, från och med 2020-01-01
ska mätas med hjälp av indikatorer som har sin utgångspunkt i Agenda 2030. Genom att integrera
Agenda 2030 till Övertorneå kommuns styrmodell skapas en naturlig sammankoppling till den av
kommunfullmäktige beslutade målbilden rörande
vision 2035, övergripande mål och nämnders och
styrelses prioriterade utvecklingsområden. Därigenom kommer Agenda 2030 att vara direkt integrerat i målstyrningen och med undantag av de
ekonomiska målen, ensamt utgöra indikator för
kommunens övergripande måluppfyllelse. Indikatorerna uppgår till 45 stycken och har beröring till
14 av de 17 målen i Agenda 2030.

Februari: Under ett par dagar med ekonomi- och
strategiforum presenteras en omvärldsanalys för att
uppmärksamma pågående trender som kan påverka kommunens utveckling på kort och lång sikt.
Nämnder och bolag använder analysen för vidare
dialog med sina verksamheter.
Mars: Kommunstyrelsen beslutar om övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi och
fastställer preliminära ramar. Under våren arbetar
därefter nämnderna fram förslag till detaljerade
mål samt drift- och investeringsbudget.
Ägardialog om ägardirektiven sker mellan kommunstyrelsen och de helägda dotterbolagen samt
bostadsstiftelsen.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att all kommunal verksamhet framgent ska bedrivas med
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna;
ekologi, social och ekonomi. Därtill kan det anses
innebära en förflyttning från ett kortsiktigt till ett
mer långsiktigt perspektiv rörande verksamhetsplanering, då hållbarhetsrelaterade mål ofta tenderar
att vara långsiktiga.

Maj: Två budgetberedningar med en veckas mellanrum där kommunstyrelsens arbetsutskott överlägger med nämnder och bolag.
Juni: Utifrån dialogerna tar den styrande majoriteten fram ett förslag om mål och budget för hela
kommunen inför kommande år. Kommunfullmäktige beslutar om mål och ekonomisk tilldelning för
kommunen och dess nämnder.

Nämnderna och bolagen har i uppdrag att arbeta
med uppföljning av ekonomi och verksamhet med
hjälp av mål, mått och utvärderingar. Nämnderna
rapporterar utfallet i de verksamhetsbeskrivningar
som lämnas i årsredovisningen.

Nämnderna beslutar om internbudget. Före årsskiftet fastställer bolagen sina affärsplaner. Om förutsättningarna har förändrats fattar kommunfullmäktige ett korrigeringsbeslut i november.

EKONOMISKA RAMAR
Resursfördelningen utgår ifrån en analys av utfallet i senaste bokslut och aktuell prognos för innevarande år. Detta för att få en bild av de aktuella
resursbehoven. För att arbeta fram en ekonomisk
ram vägs även kommunens befolkningsprognos,

UPPFÖLJNING UNDER BUDGETÅRET
Kommunkoncernen följer upp mål och budget två
gånger per år. Detta sker i delårsbokslutet och i årsredovisningen. Koncernen gör därutöver en första
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uppföljning av budget efter årets fyra första månader. Prognosrapporten innehåller uppföljning och
analys samt nämnders och bolags ekonomiska periodutfall samt helårsprognos. Alla ansvariga nämnder och styrelser ska ta ställning till om det finns
åtgärdsbehov i förhållande till delårsrapporten.

UPPSIKTSPLIKT
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt
över hela den kommunala koncernen. Uppsiktspliktens genomförande tar sin utgångspunkt i
budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och
affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar
nämnderna samt bolagen/stiftelsen till kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och
ekonomi. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram av
koncernenheterna, då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid större avvikelse kallas nämnd/
styrelse in formellt för muntlig dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Efter årets första
uppföljning pekade helårsprognosen för kommunens samlade verksamhet mot ett underskott. En
åtgärdsplan arbetades fram och presenterades för
kommunstyrelsen. Efter dialog beslutades att styrelse och nämnder skulle vidta åtgärder för att nå
en budget i balans för året vilket också har uppnåtts.
Uppsiktspliktens genomförande kombineras med
budgetberedningsprocessen som beskrevs ovan.
Under denna process rapporterar nämnderna och
styrelserna om sin verksamhet för det gångna året
och hur planeringen löper för innevarande år och
utsikter och prognoser för kommande år. Arbetet
med intern kontroll, vilket beskrivs under nästa
rubrik, är också en del av uppsiktsplikten.

Efter åtta månader upprättar den kommunala koncernen ett officiellt delårsbokslut. Delårsbokslutet
innehåller uppföljning och analys av mål, budget
och helårsprognos för det ekonomiska resultatet.
Kommunen har valt att göra sammanställd redovisning endast i årsredovisningen. Kommunrevisionen gör en övergripande granskning av delårsbokslutet. Delårsbokslutet beslutas i nämnder och
bolagsstyrelser. Eventuella åtgärdsbehov analyseras.
Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen genomför en vid behöv en resultatdialog med nämnderna och bolagen avseende
måluppfyllelse och budgetavvikelser. Möjliga åtgärder diskuteras.

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING
Arbetet med den kommunala koncernens bokslut
och kommunens årsredovisning följer följande process:
Den löpande uppföljningen avslutas med nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens
årsredovisning. Årsredovisningen innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av
koncernens mål och resultat. Bokslutsberedning
hålls med bolag/stiftelse. Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens
årsredovisning. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april samt beslutar om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

INTERN KONTROLL
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela
kommunen. Kommunstyrelsen konkreta roll är att:
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1)
		

driva det koncernövergripande
internkontrollarbetet och

2)
		

följa upp den interna kontrollen inom
den kommunala koncernen

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH EKONOMISK STÄLLNING
Detta avsnitt inleds med en uppföljning och analys
av de finansiella och verksamhetsmässiga målen för
att avslutas med en utvärdering av resultat och ekonomisk ställning.

för den totala kommunala koncernen. Vi redovisar
därav nedan enbart kommunens måluppfyllelse.
Därefter följer en analys av den kommunala koncernens ekonomiska ställning.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer, det vill
säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela
den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges
uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god
ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband
med budgetbeslutet för kommande år, kommunens
mål för en god ekonomisk hushållning och dessa
följs sedan upp i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten samt årsredovisningen.
Vid en sammantagen värdering blir bedömningen
att Övertorneå kommun uppnår god ekonomisk
hushållning avseende de finansiella målen och delvis vad avser de övergripande verksamhetsmässiga
målen.

Nedan följer en avstämning och utvärdering av god
ekonomisk hushållning i Övertorneå kommun. För
år 2019 finns ingen beslutad gemensam budget

MÅLUPPFYLLELSE

MÅL

RESULTAT

Målet är uppfyllt

Soliditeten ska uppgå till minst 75 % under planperioden

Per sista december 2019 har soliditeten
ökat något och uppgår till 79,1 procent vilket innebär att målet är uppfyllt.

Målet är uppfyllt

Till finansiering av investeringar avsätts
medel motsvarande maximalt det belopp som avskrivningar utgör, beräknat
som ett genomsnitt under planperioden

Årets nettoinvesteringar uppgår till
20,6 Mkr. För perioden 2017-2019
beräknas investeringarna uppgå till
21,5 Mkr i genomsnitt. Avskrivningarna
beräknas uppgå till 19,1 Mkr som ett
genomsnitt under planperioden 20172019. Inräknat årets nedskrivning 7,7
Mkr blir genomsnittet 21,7 Mkr.

Målet är uppfyllt

Årets resultat ska vara positivt.

Årets redovisade resultat uppgår till 7,6
Mkr. Balanskravsresultatet uppgår till
-0,4 Mkr.
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Kommunen bedöms uppfylla de finansiella mål
som är fastställda av kommunfullmäktige. Investeringsnivån är relativt hög beroende dels på från
tidigare år framflyttade investeringar men också på
stora behov bland annat inom VA-verksamheten
samt fastighetsområdet. Under året har nedskrivning av ett antal fastigheter gjorts med totalt 7,7
Mkr. I det redovisade resultatet ingår orealiserad
vinst avseende kapitalförvaltningen med 8,0 Mkr.
Sammantaget bedöms resultatmålet vara uppfyllt.
Av de 21 övergripande verksamhetsmässiga målen
uppnås alla målen helt eller delvis. Bedömningen av

måluppfyllelsen utgörs av en sammantagen bedömning av förvaltningarnas inrapporterade resultat avseende genomförandegraden av beslutade prioriterade utvecklingsområden till respektive målområde.
Bedömningen utgår från en tregradig nivå; målet
ej nått, målet genomförts med avvikelse, målet nått
eller på god väg att nås.
År 2019 är sista året med befintlig målstyrningsmodell. I avsnittet hållbarhet beskrivs Övertorneå
kommuns nya målstyrningsmodell vilken kommer
att utgå från FNs Agenda 2030.

VÅRA VERKSAMHETSPROCESSER
Nedan redovisas de 21 övergripande mål där 10
uppnåtts i sin helhet, 10 har uppnåtts med avvikelse
och ett mål har inte uppnåtts.

Meänkieli och det finska
språkets ställning ska stärkas

Till det övergripande målet är 4 prioriterade utvecklingsområden utarbetade;

ATT TILLGODOSE BEHOVET AV KULTUR
OCH BERIKANDE FRITID

• Minoritetsspråken (kommunstyrelsen)
• Finska och meänkieli inom förskola, grundskola,
gymnasium och bibliotek stärks (barn- och utbildningsnämnden)

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunala beslut skall leda till förbättrade
villkor för kultur- och föreningsliv

• Utvecklad service för minoritetsspråkstalande
(miljö- och byggnadsnämnd)

Meänkieli och det finska språkets
ställning ska stärkas

• Skapa trygghet bland våra äldre vid särskilt boende genom att stärka meänkieli och det finska
språkets ställning (socialnämnden)

Övertorneå kommun skall kännetecknas
av en utökad kulturell mångfald

Samtliga nämnder och styrelse anger att respektive utvecklingsområde genomförts enligt plan. Den
sammanfattande bedömningen per 2019-12-31 är
att det övergripande målet uppnås.

Kommunala beslut skall leda till förbättrade
villkor för kultur- och föreningsliv
Till det övergripande målet har totalt två prioriterade utvecklingsområden utarbetats, stimulans av
kultur- och föreningslivet (kommunstyrelsen) samt
kulturskola (barn- och utbildningsnämnden). Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
bedömer att respektive utvecklingsområde genomförts planenligt.

Övertorneå kommun skall kännetecknas
av en utökad kulturell mångfald
Totalt har ett prioriterat utvecklingsområde, utveckling av kultur- och föreningslivet utarbetats
(kommunstyrelsen) till det övergripande målet.
Kommunstyrelsen bedömning per 2019-12-31 är
att utvecklingsområdet genomförts enligt plan. Bedömningen är att det övergripande målet uppnås.

Bedömningen per 2019-12-31 är att det övergripande målet uppnås.
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Kommunala verksamheter ska
minska sin miljöpåverkan
Ett prioriterat utvecklingsområde, förbättrad avfallshantering är utarbetat (kommunstyrelsen) till
det övergripande målet. Kommunstyrelsen bedömer att utvecklingsområdet genomförts med avvikelse. Anledningen till detta är att samtliga planerade åtgärder ännu inte genomförts.

ATT TILLGODOSE BEHOVET AV MILJÖOCH SAMHÄLLSBYGGNADSARBETE

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunala beslut skall gynna hållbar
utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Kommunala verksamheter ska
minska sin miljöpåverkan

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och
pojkar

Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning
av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar
Tre prioriterade utvecklingsområden är utarbetade
till det övergripande målet, varav två av kommunstyrelsen, jämställd kommunal service och folkhälsa,
och ett av socialnämnden, likvärdig service för alla
människor oavsett kön inom livets alla områden.

Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling
ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Nämnder och styrelse har utarbetat totalt 10 prioriterade utvecklingsområden relaterat till det övergripande målet utifrån följande fördelning; socialnämnden 2 st., kommunstyrelsen 1 st, barn- och
utbildningsnämnden ,1 st. och samhällsbyggnadsnämnden, 6 st.

Kommunstyrelsen bedömning är att båda utvecklingsområdena genomförts med avvikelse. Socialnämnden bedömer att utvecklingsområdet genomförts med avvikelse.

Nämnder och styrelse rapporterar följande resultat
per 2019-12-31;

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Socialnämnden: Utvecklingsområdet; förbättrad
social delaktighet genom ökat antal personer i arbete/
sysselsättning har genomförts med avvikelse.

ATT FRÄMJA NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Samhällsbyggnadsnämnden: Fem utvecklingsområden; trafikstrategi, miljösamverkan har inte
genomförts, begränsa farliga utsläpp i miljön, samverkan mellan Övertorneå, Överkalix och Pajala kommun samt uppföljning av inventeringen av enskilda
avlopp har genomförts planenligt. Ett utvecklingsområde, uppdatering av detaljplaner har genomförts med avvikelse då det ännu återstår att ta beslut
om granskningsprocessen.Barn- och utbildningsnämnden: Utvecklingsområdet, en god och hållbar
arbetsmiljö har genomförts enligt plan.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Övertorneå kommun skall erbjuda ett
gott näringslivsklimat
Övertorneå kommun skall vara en attraktiv
kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka
Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv

Kommunstyrelsen: Utvecklingsområdet, utveckla
kollektivtrafiken har genomförts planenligt.

Övertorneå kommun skall
erbjuda ett gott näringslivsklimat
Tre prioriterade utvecklingsområden är utarbetade
relaterat till det övergripande målet. Varav två av
kommunstyrelsen, arbetstillfällen och etableringar

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet har uppnåtts med
avvikelse.
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samt lokal upphandling och ett av barn- och utbildningsnämnden, eleverna ges förebilder och kunskap
om arbetsmarknaden. Arbetsliv kopplas till undervisning. Såväl kommunstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden bedömer att respektive utvecklingsområde genomförts med avvikelse.

ATT VÄRNA OM DEMOKRATI
ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunala beslut skall leda till
förbättrade demokratiska villkor
Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Övertorneå kommun karaktäriseras av
öppenhet och erbjuder en god information
till medborgarna

Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka
Totalt 7 prioriterade utvecklingsområden har utarbetats av nämnder och styrelse relaterat till det
övergripande målet. Varav fyra tillhör kommunstyrelsen och resterande tre är fördelade på övriga
nämnder.

Kommunala beslut skall leda till
förbättrade demokratiska villkor
Totalt är ett prioriterat utvecklingsområde utarbetat till det övergripande målet. Utvecklingsområdet, tillgänglighet, är utarbetat av kommunstyrelsen,
vilka i sin uppföljning per 2019-12-31 bedömt att
utvecklingsområdet är genomfört med avvikelse.

Nämnder och styrelse har genomfört följande bedömning per 2019-12-31 avseende genomförandegraden;

Den sammantagna bedömningen per 2019-12-31
är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

• Socialnämnden: Utvecklingsområdet
är genomfört planenligt.

Möjligheten till samverkan och
medborgardialog skall stärkas och utvecklas
Tre prioriterade utvecklingsområden är utarbetade
till det övergripande målet;

• Kommunstyrelsen: Ett utvecklingsområde är
genomfört planenligt, två områden är genomförda med avvikelse och ett utvecklingsområde;
projekt 2020 är avslutat 2018-12-31.

• Utökad medborgardialog (kommunstyrelsen)
• Barns, elevers och vårdnadshavares delaktighet
utvecklas (barn- och utbildningsnämnden)

• Samhällsbyggnadsnämnden:
Utvecklingsområdet är genomfört,

• Utökade möjligheter till dialog med våra kunder
(socialnämnden)

• Barn- och utbildningsnämnden: Utvecklingsområdet är genomfört med avvikelse.

Kommunstyrelsen bedömer att utvecklingsområdet, utökad medborgardialog genomförts planenligt. När det gäller utvecklingsområdet, Barns,
elevers och vårdnadshavares delaktighet utvecklas,
bedömer barn- och utbildningsnämnden att det
genomförts med avvikelse. Socialnämnden bedömer att utvecklingsområdet Utökade möjligheter
till dialog med våra kunder inte genomförts. Anledningen till detta är att modellen ej motsvarat
förväntningarna och därför har beslut fattats att ej
tillämpa denna inom hemtjänsten.

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.
Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas
och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv
Totalt ett prioriterat utvecklingsområde; friluftsliv
och rekreation är utarbetat av kommunstyrelsen till
det övergripande målet, vilka bedömer att utvecklingsområdet genomförts planenligt.

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Den sammantagna bedömningen per 2019-12-31
är att det övergripande målet uppnås.
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Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet
och erbjuder en god information till medborgarna
Två prioriterade utvecklingsområden är utarbetade
relaterat till det övergripande målet.

övergripande målet; nyanländas lärande utgår från
individuella förutsättningar och nationella riktlinjer.
Resultatet av uppföljningen visar att utvecklingsområdet genomförts med avvikelse.

• Tillgänglighet (kommunstyrelsen)

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

• God kommunikation (miljö- och byggnadsnämnden)
Såväl kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att respektive prioriterat utvecklingsområde genomförts med avvikelse.
Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt
lärande utgör utgångspunkter
Barn- och utbildningsnämnden har ej angett vilket
prioriterat utvecklingsområde eller aktiviteter som
genomförs. Dock är nämndens bedömning att målet uppnås och att det fungera väl med såväl Makerspace som UF företag och att entreprenöriellt
lärande genomsyrar i kompetensutvecklingen.

ATT TILLGODOSE BEHOVET
AV UTBILDNING

ATT TILLGODOSE BEHOVET AV
STÖD OCH OMSORG

ÖVERGRIPANDE MÅL
Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå
av staten uppställda nationella mål

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utbildning och lärande ska utgå ifrån individuella
förutsättningar

Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av
staten uppställda nationella mål

Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande
utgör utgångspunkter

Förebyggande insatser är en naturlig del av det
kommunala stöd- och omsorgsarbetet

Den kommunala förskolan och skolan skall
uppnå av staten uppställda nationella mål
Till det övergripande målet är två prioriterade utvecklingsområden utarbetade; barn- och elevhälsoarbetet utifrån ett hälsofrämjande perspektiv samt
undervisning och lärandemiljö anpassas till individens
behov oavsett kön för att uppnå likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse. Båda utvecklingsområdena
är utarbetade av barn- och utbildningsnämnden.

Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes
förutsättningar och bidra till goda levnadsvillkor
och ett välfungerande liv.

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnås med avvikelse.

Kommunalt stöd och omsorg skall uppnå av
staten uppställda nationella mål
Socialnämnden har utarbetat ett prioriterade utvecklingsområden till det övergripande målet; långsiktig planering för kommunens äldreomsorg i syfte att
anpassa antalet platser vid särskilt boende/korttids boende till det behov som finns. Socialnämnden bedömer att utvecklingsområdet genomförts planenligt.
Varigenom den sammanfattande bedömningen per
2019-12-31 är att det övergripande målet kommer
att uppnås.

Utbildning och lärande ska utgå ifrån
individuella förutsättningar
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett
prioriterat utvecklingsområde relaterat till det

Förebyggande insatser är en naturlig del av det
kommunala stöd- och omsorgsarbetet
Socialnämnden har utarbetat två prioriterade utvecklingsområden till det övergripande målet:

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att båda
utvecklingsområdena genomförts med avvikelse.
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”Väl fungerande öppenvårdsverksamhet innehållande
såväl förebyggande arbete som eftervård för aktuell
klientgrupp”.

• Tryggt lokalsamhälle (kommunstyrelsen)
• En trygg och säker arbetsmiljö och lärandemiljö
för barn, elever och personal (barn- och utbildningsnämnden)

”Stärkta insatsers till barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa, i syfte att motverka och förebygga
psykisk ohälsa.”

Kommunstyrelsen bedömer att utvecklingsområdet; tryggt lokalsamhälle är genomfört planenligt.
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att utvecklingsområdet; en trygg och säker arbets- och
lärandemiljö för elever och personal är genomfört
planenligt.

Arbetet har genomförts enligt plan och den sammanfattande bedömningen per 2019-12-31 är att
målet uppnåtts.
Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda levnadsvillkor och
ett välfungerande liv.
Socialnämnden har utarbetat ett prioriterat utvecklingsområde till det övergripande målet; IBIC- individens behov i centrum. Uppföljning av genomfört
arbete samt vidareutveckling av arbetssättet för att
även anpassa personalbemanningen efter individernas
behov. Socialnämnden anger att utvecklingsområdet ej genomförts, anledningen till detta är främst
personalbyten inom förvaltningen. Bedömningen
per 2019-12-31 är att det övergripande målet inte
uppnåtts.

Bedömningen per 2019-12-31 är att det övergripande målet har uppnåtts.
En hög skyddsnivå för
medborgarna ska säkerställas
Ett prioriterat utvecklingsområde har utarbetats
relaterat till det övergripande målet. Utvecklingsområdet, stärkt krisberedskap tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunstyrelsen bedömer
att utvecklingsområdet är genomfört planenligt.
Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet har uppnåtts.
Genom förebyggande arbete säkerställs
en hög grad av säkerhetstänkande
Till det övergripande målet är tre prioriterade utvecklingsområden utarbetade, riskinformation, kommunstyrelsen, säkerställa säkerhet i trafik för alla slags
trafikanter, miljö- och byggnadsnämnden samt säkerställa personalens arbetsmiljö gällande våld och hot
från brukarna, socialnämnden. Samtliga tre utvecklingsområden bedöms vara genomförda planenligt.

ATT BEDRIVA SAMHÄLLSSKYDD
OCH SÄKERHETSARBETE
ÖVERGRIPANDE MÅL
Övertorneå kommun ska vara en trygg kommun
att leva i och besöka
En hög skyddsnivå för medborgarna ska säkerställas

Den sammanfattande bedömningen per 2019-1231 är att det övergripande målet uppnåtts.

Genom förebyggande arbete säkerställs en
hög grad av säkerhetsänkande

Övertorneå kommun ska vara en trygg
kommun att leva i och besöka
Till det övergripande målet är två prioriterade
utvecklingsområden utarbetade;
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RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
UTVÄRDERING AV RESULTAT OCH
EKONOMISK STÄLLNING

Utvärderingen av Övertorneå kommuns finansiella
ställning utgår från koncernperspektivet. Enskilda
koncernenheter kommenteras där det är relevant.
Utvärderingen utgår från områdena:

Övertorneå kommun redovisar för år 2019 ett positivt resultat på 7,6 Mkr (8,4 Mkr). Finansnettot
svarar för 13,0 Mkr varav kapitalförvaltningen 12,0
Mkr. Orealiserade vinster uppgår till 8,0 Mkr. Resultatet före finansnetto uppgår till -5,1 Mkr men
belastas med nedskrivning av fastigheter med 7,7
Mkr.

• Koncernens intäkter, kostnader och resultat
• Budgetföljsamhet

Kommunens egen målsättning för 2019 är att resultatet ska vara positivt vilket innebär att det finansiella målet bedöms vara uppfyllt för 2019. I det
långsiktiga perspektivet måste resultatmålet sättas
högre för att uppnå en god ekonomisk hushållning.
Koncernens och kommunens redovisade resultat
visas i nedanstående tabell. Resultatet för 2019 inkluderar orealiserad vinst på värdepapper, 8 Mkr.
Orealiserad vinst inte ingår i siffrorna för tidigare
år, enligt dåvarande redovisningsregler.

• Koncernens investeringar och deras finansiering
• Pensionsskuldens utveckling
• Koncernens soliditet
Resultatutveckling
Den kommunala koncernen har under de senaste
åren redovisat positiva resultat och för 2019 uppgår
resultatet till 14,5 Mkr.

ÅRETS RESULTAT, MKR
Koncernen
Varav Kommunen

2015

2016

2017

2018

2019

9

7,5

9,1

6,9

14,5

9,6

3,2

2,1

4,7

7,6

Följande utvärdering av årets resultat syftar till att
bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter och kostnader av verksamheten, både utifrån
det aktuella räkenskapsåret utvecklingen över tid.
Nedanstående tabell visar relationen mellan verk-

Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter
och bidrag

samhetens nettokostnader och summan av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning.
Kommunen har de senaste åren haft en nettokostnad som överstiger de skatter och bidrag som borde
finansiera verksamheternas kostnader.

2015

2016

2017

2018

2019

100,5

99,5

101,4

100,0

101,6
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För en långsiktig hållbar ekonomi bör relationen
förbättras. De sista åren har det övergripande resultatmålet varit att kommunen ska uppnå ett positivt
resultat, vilket man också uppnått. I längden är det
inte tillräckligt och kommunen har vidtagit åtgärder för att minska verksamhetens kostnader. Utredningen av kostnadsutjämningen, vilken är en viktig
del av statsbidraget för Övertorneå kommuns del,
visade att Övertorneå kommun varit underkompenserat och i och med justeringen av bidraget att
gälla från och med 2020 förbättras förutsättningarna att klara verksamheterna med de skatter och
bidrag som erhålls.

Resultatmålet behöver ses över och vilken nivån
som bedöms utgöra god ekonomisk hushållning är
beroende på kommunens ekonomiska utgångsläge,
framtida investeringsbehov samt vilka osäkerhetsrisker som bedöms för framtiden.
Budgetföljsamhet
En del i att förstå årets resultat men också för att
bedöma den kommunala koncernens förmåga att
planera och genomföra verksamheten enligt plan
är att utvärdera budgetföljsamheten. År 2019 finns
ingen beslutad gemensam budget för den totala
kommunala koncernen. Vi redovisar därav nedan
enbart kommunens budgetföljsamhet.

AVVIKELSER FRÅN BUDGETERAT RESULTAT (MKR)

KOMMUNEN 2019

Verksamhetens intäkter

24,5

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar

-20,4

Avskrivningar/nedskrivningar

-7,7

Skatteintäkter och statsbidrag

1,7

Finansnetto

8,8

Resultat

6,9

Verksamhetens intäkter har ökat mer i jämförelse
mot budget än vad verksamhetens kostnader har
gjort (exklusive avskrivningar), vilket är positivt.

Styrelse och nämnder har sammantaget ett budgetöverskott på 0,8 Mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,8 Mkr och socialnämnden
ett överskott på 1,5 Mkr. Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat som närapå överensstämmer med
budget. Kommunfullmäktige redovisar ett litet
överskott medan överförmyndare ett underskott.

Under 2019 har nedskrivning av värdet på fastigheter gjorts om totalt 7,7 Mkr vilket bidrar till en
negativ avvikelse mot budget. Rekommendation
R6 Nedskrivningar har använts vid nedskrivningsprövning av fastigheterna Plantingska, Luppioberget, Tjänstecentrum 2 samt Regndroppen.

Efter årets första uppföljning pekade helårsprognosen för kommunens samlade verksamhet mot
ett underskott. En åtgärdsplan arbetades fram och
presenterades för kommunstyrelsen. Efter dialog
beslutades att styrelse och nämnder skulle vidta åtgärder för att nå en budget i balans.

En positiv avvikelse gällande skatter och statsbidrag samt finansnettot utgör största förklaring till
avvikelse av årets resultat mot budget.

32

DE VÄSENTLIGASTE AVVIKELSERNA BESKRIVS NEDAN FÖR RESPEKTIVE NÄMND/STYRELSE.

För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelserna per nämnd hänvisas
till respektive nämnds verksamhetsberättelse avseende 2019.

MKR

AVVIKELSE MOT
BUDGET 2019

Kommunfullmäktige

0,1

Revision

0,0

Överförmyndare

-0,1

Kommunstyrelse

-0,8

FÖRKLARING TILL AVVIKELSE

Sammantaget uppvisar kommunstyrelsen ett underskott med -0,8
Mkr där tekniska enheten visar ett underskott med -3,8 Mkr. Inom
tekniska enheten är det VA, fastigheter och renhållningen som bidrar
till det höga underskottet. Det förklaras av en högre kostnad avseende vinterväghållningen i form av snöskottning och sandning, högre
personalkostnad samt övertidsersättning som orsakats bland annat
av akuta händelser såsom vattenläckor. Även ökad kostnad avseende drift av hotellet samt avfallshantering. Övriga verksamheter inom
tekniska men även övriga KS visar de allra flesta ett överskott som
beror på riktade statsbidrag samt ej upparbetade kostnader pga.
diverse, till exempel avseende alkoholhandläggning, företagshälsovård, telefonväxel, med mera

Samhällsbyggnadsnämnd

0,0

Budget i balans

Barn- och utbildningsnämnd

0,1

Barn- och utbildningsnämnden har sammantaget ett överskott med
0,1 Mkr som härrör från både överskott och underskott i olika verksamheter. Överskottet förkommer p.g.a. ökade bidrag från Skolverket och Migrationsverket samt intäkter från fjärrundervisning. Få
ansökningar till ekonomiprogrammet bidrog till att programmet ej
startades. Färre elever valde att studera i annan kommun. Underskott förekommer då kostnad för yrkesvuxutbildning och Hermods
har ökat. Utöver detta så är det en högre kostnad till fristående
verksamhet, stärkt bemanning för att förverkliga meänkielicenter i
kommunen. Högre kostnad inom förskolan där vissa verksamheter
har förstärkts p.g.a. ökning inom lokalvård och barn med behov av
särskilt stöd. Beslut att ha kvar två fastigheter avseende Jordgubbens förskola bidrar även till ett underskott. Ökning av kostnad inom
grundskolan, personalförstärkning för ökad måluppfyllelse samt
efter beslut att flytta fritidsverksamheten. Övriga verksamheter med
ett mindre underskott är kostverksamheten, Biblioteken, kulturskolan
samt fritidsgården.

Socialnämnd

1,5

Ett överskott inom integrationsenheten förekommer främst p.g.a.
eftersläpande intäkter från Migrationsverket men även då integrationsenheten avvecklats tidigare än planerat. Överskott inom Särkkivaaragårdens äldreboende förekommer till följd av effektiv personalplanering liksom inom arbetsmarknadsenheten där intäkterna är
högre än budgeterat. Underskott inom individ- och familjeomsorg
pga. höga placeringskostnader samt inom hemtjänsten Norra och
Björkebygårdens äldreboende p.g.a. ökat behov.

Summa styrelse/
nämnder

0,8
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vid årets slut. Kommunen har under året lånat 15
Mkr för att finansiera delar av de investeringar som
gjorts under året. Kommunens skuld uppgår till 35
Mkr per 2019-12-31.

KONCERNENS INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Kommunala koncernens investeringar i materiella
anläggningstillgångar uppgick för år 2019 till 33,3
Mkr varav för kommunen till 20,6 Mkr.

Det är inom området Va och gator som de största
investeringarna gjorts.

Nettobudgeten för kommunens investeringar, inklusive tilläggsanslag uppgick per 2019-12-31 till
25,2 Mkr vilket resulterar i att avvikelsen mot budget uppgår till 4,6 Mkr. Av de budgeterade investeringsprojekten är många påbörjade och överförda
till 2020. Ytterligare ett par projekt är återaktualiserade att utföras 2020.

En redovisning per projekt finns under avsnittet
Våra räkenskaper.
Nedanstående tabell avser den kommunala koncernen och visar att fastän investeringstakten ökat har
inte de långfristiga skulderna ökat i motsvarande
takt innebärande att investeringarna till stor del finansierats med egna medel under de senaste åren.

Bolagen/stiftelsen har sammanlagt amorterat 11,1
Mkr under året och har en skuld på 167,7 Mkr

INVESTERINGAR OCH LÅNGFRISTIG SKULD

2017

2018

2019

Investeringar

23,4

31,5

33,3

-13,97%

34,62%

5,71%

Långfristig skuld

209,1

198,8

202,7

Förändring (%)

-2,88%

-4,93%

1,96%

Förändring (%)

redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, vid årsskiftet
uppgående till 139,4 Mkr inklusive löneskatt, läggas in som en avsättning i balansräkningen sjunker
kommunens soliditet från 79,1 procent till 52,6
procent. I jämförelse med andra kommuner har
Övertorneå en hög soliditet.

SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor
del av kommunens tillgångar som finansierats med
egna medel. Förändringen av soliditeten är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Av
detta följer att ju högre soliditeten är desto mindre
är kommunens låneskuldsandel och därmed minskar även kostnaden för räntor.

PENSIONSSKULD
Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 156,4 Mkr, där kommunen
svarar för hela pensionsåtagandet. Bolagen betalar
löpande på sina pensionsförpliktelser.

Den kommunala koncernens soliditet per 201912-31 uppgår till 60,0 procent och kommunens
soliditet uppgår till 79,1 procent.

Pensionsförpliktelsen redovisas enligt blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs
utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som

34

till 139,4 Mkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har Övertorneå kommun avsatt medel
i en placeringsportfölj. Placeringarnas marknadsvärde uppgick per 2019-12-31 till 205,8 Mkr, varav
8 Mkr är orealiserat.

Pensionsskulden är betydande men kommunen har
under lång tid gjort placeringar i värdepapper för
att svara upp mot förpliktelsen och konsolideringsgraden är god.
De investeringar som gjorts de senaste åren har till
stor del finansierats med eget kapital och i Kommuninvests analys finns det fortfarande utrymme
för ytterligare belåning.

Pensionsförpliktelser avseende pensioner intjänade
efter 1998 uppgår till 17 Mkr och har tryggats i en
pensionsförsäkring.
Konsolideringsgraden uppgår till 146 procent per
2019-12-31 vilket ger en marginal för händelser
i framtiden. Pensionsskulden beräknas öka enligt
den långsiktiga pensionsprognosen och i skrivande
stund har värdet på placeringsportföljen minskat
som en följd av utbrottet av Coronaviruset covid-19.
Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

När det gäller kommunen är verksamhetens nettokostnader för höga i förhållande till de skatter och
bidrag som erhålls. I längden är det inte ekonomiskt hållbart.
Kommunen har haft en befolkningsminskning under många år och verksamheterna måste anpassas
efter den befolkningsmängd och befolkningsstruktur som råder. Anpassningar tar tid varför långsiktiga verksamhetsmässiga och ekonomiska prognoser
måste ligga till grund för de beslut som fattas.

Den kommunala koncernen har de senaste åren
uppnått positiva resultat och soliditeten är god.

BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav
på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska
återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

budgeterade för och för vilka nyttjande av resultatutjämningsreserven yrkats.
Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 30 Mkr som kan nyttjas under
lågkonjunktur eller vid strukturförändringar. Årets
underskott är relativt litet varför inget nyttjande av
reserven föreslås utan beloppet förutsätts återställas
under kommande år.

Övertorneå kommun har sedan införande år 2000,
uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något
underskott att återställa. Årets balanskravsresultat
är negativt och uppgår till minus 0,4 Mkr. Resultatet belastas av nedskrivning av fastigheter uppgående till 7,7 Mkr. Avsikten är att avyttra dessa
fastigheter vilket kommer att minska kommande
års kostnader i form av minskade avskrivningar och
övriga driftkostnader. Resultatet belastas även av
driftkostnader för Hotell Tornedalia vilka inte varit

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar
till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått.
Huvudprincipen vid avstämningen av balanskravet
är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att
realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna
då avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster
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Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter
finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/ förluster som uppstått vid avyttring
av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god
ekonomisk hushållning, t ex kostnadsbesparingar i
framtiden. Återföring ska också ske av realiserade
vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger och fullmäktige
så beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel fram från
resultatutjämningsreserven för att hantera negativa
resultat efter balanskravsjusteringar.

• Det finns inget historiskt underskott
att återställa
• Resultatet innehåller orealiserade vinster
i värdepapper på 8,0 Mkr
• Ingen reservering till resultatutjämningsreserven görs
• Resultatutjämningen nyttjas ej då underskottet
är litet och förväntas återställas inom ramen för
2020 års budgetmedel
• Resultatutjämningsreserven uppgår till 30 Mkr

BALANSKRAVSUTREDNING, MKR

2017

2018

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

2,1

8,4

7,6

- Samtliga realisationsvinster

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

-

-

2,1

8,4

-0,4

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

2,1

8,4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat
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-8,0

-0,4

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
PERSONALREDOVISNING
ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2017

2018

2019

Antal tillsvidareanställda (personer)

449

412

403

Andelen män (%)

20,0

19,2

20,3

Andelen kvinnor (%)

80,0

80,8

79,6

Medelålder

52,6

51,9

51,1

(per 1 oktober)

Mellan åren 2018 till 2019 har antalet tillsvidareanställda personer minskat något. Den större minskningen som skedde mellan
åren 2017 och 2018 förklaras till stora delar av neddragning inom Integrationsenheten.

ANTAL ÅRSARBETARE

2017

2018

2019

77,6

75,9

81,6

156,8

154,4

150,8

277,9

245,4

227,0

3,5

4,1

3,8

515,8

479,8

463,2

Kommunstyrelsen
Månadsanställda

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsanställda

Socialnämnden
Månadsanställda

Samhällsbyggnadsnämnden
Månadsanställda

Totalt antal årsarbetare

Antal årsarbetare är ett mått som visar antalet arbetade timmar omräknat till antal heltider. Till arbetade timmar räknas all arbetad
tid, övertid och fyllnadstid, men också semester och föräldraledighet. I månadsanställa årsarbetare ingår samtliga anställda som
har en månadslön. Förändringen från 2017 till 2019 beror delvis på neddragning inom Integrationsenheten. Kommunstyrelsen
har ökat något mellan 2018 till 2019 vilket delvis förklaras av att administrativ personal har flyttats från övriga förvaltningar till
en gemensam enhet under kommunstyrelsen.
Kommunen har även haft timavlönade med totalt 56,6 årsarbetare 2017, 50,3 årsarbetare 2018 och 51,1 årsarbetare 2019.
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ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2017

2018

2019

Antal tillsvidareanställda (personer)

449

412

403

Andelen män (%)

20,0

19,2

20,3

Andelen kvinnor (%)

80,0

80,8

79,6

Medelålder

52,6

51,9

51,1

(per 1 oktober)

Mellan åren 2018 till 2019 har antalet tillsvidareanställda personer minskat något. Den större minskningen som skedde mellan
åren 2017 och 2018 förklaras till stora delar av neddragning inom Integrationsenheten.

ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA
Hela kommunen

Andel i % 2018

Andel i % 2019

Heltidsanställda

67,5%

63,6 %

23,6 %

24,2 %

8,9 %

12,2 %

Heltidsanställda

48,3 %

46,5 %

Deltidsanställda 75 - 99 %

41,2 %

41,7 %

Deltidsanställda 1 - 74 %

10,5 %

11,8 %

84,9 %

80,1 %

Deltidsanställda 75 - 99 %

5,9 %

4,8 %

Deltidsanställda 1 - 74 %

9,2 %

15,1 %

94,4 %

83,1 %

Deltidsanställda 75 - 99 %

2,8 %

9,1 %

Deltidsanställda 1 - 74 %

2,8 %

7,8 %

Deltidsanställda 75 - 99 %
Deltidsanställda 1 - 74 %
Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Heltidsanställda

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
Heltidsanställda

Ovanstående tabell visar statistik över sysselsättningsgraden i Övertorneå kommun. Den 1 oktober 2019 var andelen heltidsanställda 63,6 %, vilket är en minskning från föregående år då andelen var 67,5 %. Andelen heltidsanställda har minskat inom
samtliga nämnder.
Kompetensförsörjning och bemanning är en stor utmaning framåt om man tittar på demografin i kommunen, liksom i hela landet.
Det är särskilt en utmaning inom vård- och omsorg, med många medarbetare som uppnår pensionsålder, samtidigt som andelen
äldre i befolkningen ökar. Heltidsfrågan är därför en viktig fråga för kommunen för att klara rekryteringsutmaningen. Vi har en
kompetensresurs som vi behöver använda fullt ut. Heltidsfrågan är också viktig av jämställdhetsskäl. Deltidsarbete, som innebär
lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommunen bidra till ökad jämställdhet. Men heltidsfrågan är komplex. Det är en utmaning att matcha brukares behov av service hela dygnet, med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning samt kommunens ekonomiska förutsättningar.
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PERSONALKOSTNADER/NÄMND (TKR)
Totalt

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

2017

2018

2019

256 085

251 652

246 210

36 674

36 834

38 414

140 882

132 672

126 269

75 827

78 866

78 569

2 703

3 280

2 958

Personalkostnaderna är hämtade från ekonomisystemet och alla kostnader som kan härröras till all anställd personal ingår. Det
som inte finns med i beräkningen är bland annat familjehemsersättningar, ersättningar till kontaktpersoner, samt arvodeskostnader.
I beloppen ingår personalomkostnader.

JÄMSTÄLLDA LÖNER
Medellön månadsanställda (kr)

Kvinnor

Män

Skillnad kv/män medellön

2019-12-31

30 011

30 892

-881

2018-12-31

29 260

30 245

-967

En lönekartläggning genomförs årligen, i enlighet med Diskrimineringslagens regler. Lönekartläggningen som genomfördes på
2018 års löner visade på en löneskillnad mellan kvinnor och män, där männen tjänar 3,3 % mer än kvinnorna. 2019 års lönekartläggning visar att skillnaden har minskat till 2,9 %. Samtliga anställda med månadsanställning omfattas av kartläggningen.
Kartläggningen resulterar i vissa åtgärder på individ- respektive gruppnivå där lönejusteringar görs under kommande tre år med
syftet att motverka osakliga löneskillnader.

PROGNOS PENSIONSAVGÅNGAR
Antal medarbetare som blir 65 år inom de kommande 10 åren:
2020-2024

2025-2029

Totalt per
yrkesgrupp

25

20

45

1

5

6

Undersköterskor, personliga assistenter, handledare

33

38

71

Lokalvårdare, vaktmästare, VA-maskinist, kock

11

6

17

Administration, tjänstemän, chefer

10

17

27

80

86

166

Yrke/år
Förskollärare, barnskötare, elevassistenter, lärare
Sjuksköterskor, rehab

Mellan åren 2010 till 2019 avgick totalt 138 anställda med pension inom Övertorneå kommun. Den genomsnittliga pensionsåldern
var 64,6 år. Ovanstående tabell visar hur många anställda som uppnår åldern 65 år, vilket brukar användas för att prognostisera
antalet pensionsavgångar. De närmsta tio åren kommer cirka 40 % av alla tillsvidareanställda att uppnå åldern 65 år. Behovet av
kompetens beräknas vara stort inom de flesta verksamheterna. Kompetensbehovet påverkas dock av flera faktorer. Exempelvis förändringar i lagstiftning med höjd pensionsålder och höjd åldersgräns för rätten att kvarstå i anställning, andelen heltidsarbetande,
teknisk utveckling i samhället och organisationsförändringar är faktorer som kan påverka.
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PERSONALOMSÄTTNING 2019
Under året har totalt 66 tillsvidareanställda slutat eller
bytt anställning inom kommunen.
Av dessa har:
29 avgått med pension
24 slutat på egen begäran
9 bytt tjänst inom kommunen
2 annan avgång (avgångsvederlag, överenskommelse, sjukbidrag m.m.)
2 uppsagda

MEDARBETARENKÄT
Under 2019 skickades en medarbetarenkät ut till
alla anställda inom Övertorneå kommun. Enkäten innehöll frågor om arbetsmiljö, ledarskap och
hälsa. Det var totalt 296 medarbetare som svarade, cirka 65 % svarsfrekvens. Det var relativt hög
svarsfrekvens inom barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Inom socialnämnden var dock svarsfrekvensen endast cirka 50 % vilket är lågt och till nästa enkät
behöver verksamheterna arbeta för att höja deltagandet.

förtroende för ledningen i kommunen (2,9) och
förtroende för ledningen i förvaltningen (3,0). Frågan ”Övertorneå kommun är en bra arbetsgivare
och jag kan rekommendera andra att söka jobb här”
fick medelvärdet 3,6.
Nio av frågorna kallas Hållbart medarbetarengagemang (HME-frågorna) och mäter områdena
motivation, ledarskap och styrning. Frågorna rapporteras in i Kolada och är därmed jämförbara
med andra kommuners resultat genom ett så kallat
HME-index.

Frågorna har värdet 1-5, där 5 är mest positivt.
Medelvärdet för kommunen var 3,9. Frågor om
närmsta chef får i genomsnitt högt betyg (över 4),
även medarbetarnas egna kunskaper och kompetens. Frågor med lägre medelvärde är bland annat

Nedanstående tabell visar HME-index för Övertorneå kommun 2016 och 2019, samt medelvärdet
för alla kommuner som har rapporterat in under
2019.

OMRÅDE:

2016

2019

ALLA KOMMUNER 2019

Motivation

76

77

79

Ledarskap

78

78

78

Styrning

75

76

78

Totalindex

76

76

79

Alla enheter har delgetts det egna resultatet och tar fram åtgärder där så behövs. Redovisning av resultat har även gjorts till respektive nämnd/styrelse. Nästa enkät genomförs 2021.
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HÄLSOBOKSLUT
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 hu-

vudsakliga syftet med redovisningen av sjukfrånvaron i årsredovisningen är att skapa ett material som
är jämförbart över sektorsgränserna.

SJUKFRÅNVARO (%)
TOTALT

2017

2018

2019

SJUKFRÅNVARO > 60
DAGAR AV TOTALA
FRÅNVARO 2017

SJUKFRÅNVARO > 60
DAGAR AV TOTALA
FRÅNVARO 2018

SJUKFRÅNVARO > 60
DAGAR AV TOTALA
FRÅNVARO 2019

Kvinnor

6,7

4,5

5,22

44,5

21,7

23,4

Män

3,9

3,3

3,6

40,9

37,5

42,6

- 29 år

3,4

3,0

4,4

10,8

0,0

5,2

30-49 år

5,1

3,3

4,0

37,2

26,2

30,7

50 -

6,8

4,8

5,3

48,6

26,2

27,4

Totalt

6,0

4,2

4,8

43,9

24,8

26,9

Sjukfrånvaron har ökat något från 4,2 % 2018 till 4,8 % 2019.
Andelen som har varit sjukskrivna längre än 60 dagar var 26,9 % under 2019.

Sjukfrånvaro (%)
per nämnd

SJUKFRÅNVARO
> 60 DAGAR

SJUKFRÅNVARO
> 60 DAGAR

SJUKFRÅNVARO
> 60 DAGAR

2017

2018

2019

av total
frånvaro 2017

av total
frånvaro 2018

av total
frånvaro 2019

Kommunstyrelsen +
samhällsbyggnadsnämnden

6,8

4,4

2,9

60,7

33,3

16,3

Barn- och
utbildningsnämnden

5,0

2,7

2,9

36,9

15,8

6,44

Socialnämnden

6,3

5,1

6,6

41,9

25,4

33,6

Det är främst inom socialnämnden som sjukfrånvaron har ökat, från 5,1 % 2018 till 6,6 % 2019.
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SJUKLÖNEKOSTNAD EXKL PO

2017

Kommunstyrelsen + samhällsbyggnadsnämnden

2018

2019

378,5

369,3

385,7

786,00

664,5

744,3

Socialnämnden

1 433,80

1 447,60

1 392,0

Totalt

2 598,30

2 481,40

2 552,0

Barn- och utbildningsnämnden

Sjuklönekostnaderna har ökat något mellan 2018 och 2019. Inom socialnämnden har dock sjuklönekostnaderna minskat, trots
att det är där sjukfrånvaron har ökat. Detta förklaras av att andelen långtidssjuka har ökat, vilket innebär en lägre sjuklönekostnad
för arbetsgivaren.
FRISKTAL (%) TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2017

2018

2019

Kvinnor

40,4

38,4

35,9

Män

55,8

57,8

53,9

Totalt

43,7

42,4

40,1

Frisktalet anger andel medarbetare med 0 dagars sjukfrånvaro under året.
Sjukfrånvaron är fortfarande låg inom kommunen, även om den har ökat något totalt sett det senaste året. För att motverka ökad
sjukfrånvaro behöver verksamheterna fortsätta att ha fokus på faktorer som bidrar till frisknärvaro. Ett närvarande ledarskap, gott
samarbete, aktivt arbete med rehabilitering och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt. Det är också viktigt att
politiker och ledning följer upp arbetet samt bidrar till åtgärder vid behov.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Två stora utmaningar för kommunen är att minska
den negativa befolkningsutvecklingen och att klara
kommande kompetensförsörjning och bemanning.
Övertorneå kommun har antagit en ny målstyrningsmodell med vision 2035;

Övergripande mål
•
•
•
•
•

”Övertorneå kommun är en attraktiv och hållbar kommun, med fokus på boende, miljö och näringsliv. Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att medborgarna
alltid är i fokus”

Boende
Arbetstillfällen
Hållbar utveckling
Utbildning
Kultur och fritid

Från och med 2020 är FN:s Agenda 2030 beslutad att integreras i Övertorneå kommuns målstyrningsmodell.
Kompetensförsörjningen är en utmaning, särskilt
inom vård- och omsorg, med många medarbetare
som uppnår pensionsålder, samtidigt som andelen
äldre i befolkningen ökar. Heltidsfrågan är därför
en viktig fråga för kommunen för att klara rekryteringsutmaningen. Heltidsfrågan är också viktig
av jämställdhetsskäl. Deltidsarbete innebär lägre

Målstyrningsmodellen är uppbyggd utifrån de av
kommunfullmäktige fastställda fem övergripande
målen. De övergripande målen ska bidra till att vision 2035 kan uppnås och utgör således grunden
för den verksamhet som Övertorneå kommunkoncern ska bedriva under planperioden.
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strukturen måste fattas. En minskande befolkning
tillsammans med den demografiska utvecklingen
och problem med kompetensförsörjningen i hela
landet medför också behov av översyn av pågående
verksamheter.

inkomst och lägre pension och är vanligare bland
kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommunen bidra till ökad jämställdhet.
När det gäller möjligheten att minska den negativa befolkningsutvecklingen är det välkommet att
kommunen erhållit medel från tillväxtverket till
projekt ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Övertorneå kommun”.

Kommunens anläggningstillgångar är i behov av
underhåll och reinvesteringar, såväl inom VA-området som inom fastighetssidan.
I budgetarbetet för 2020 krävdes relativt stora anpassningar i verksamheterna för att nå en budget i
balans. Förslag till skattehöjning var aktuellt en bra
bit in i budgetprocessen. Övertorneå kommun har
länets lägsta skattesats.

Med medlen från Tillväxtverket har kommunen
valt att speciellt satsa på destinationsutveckling,
attraktionskraft och marknadsföring. Ökad attraktionskraft, att stärka varumärket Övertorneå, är en
viktig del i arbetet.

Beslut angående justering av beräkningen av kostnadsutjämningen fattades, och kommer att gälla
från och med 2020, vilket ger större förutsättningar att uppnå en budget i balans. Det ger också ett
tidsmässigt utrymme för att genomföra de åtgärder
som beslutats om, och de aktiviteter som krävs för
att arbeta mot de uppsatta målen.

Inom projektet har kompetensförsörjningsproblematiken lyfts. Insatser för en framtida samverkan
med de lokala företagen men också med andra
norrbottniska kommuner kring rekrytering och
kompetensförsörjning har gjorts under året. Tillsammans med andra norrbottniska kommuner
undersöks möjligheterna med talangrekrytering i
till exempel Holland och tillsammans med Pajala
kommun bedrivs ett projekt, Hej Hemby, med syfte
att skapa en mer levande bostadsmarknad.

Vid tiden för färdigställandet av årsredovisningen
har utbrottet av Coronaviruset drabbat världen och
en markant svagare konjunktur väntar. Utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget är ytterst
svårt att bedöma i nuläget men en betydande nedrevidering är att vänta.

Övriga insatser inom projektet syftar till utveckling
av digitaliseringen, utveckling av kultur och attityder till företagandet. Ett flertal näringslivsträffar
och företagsbesök samt samarbete med Nyföretagarcentrum Nord ska öka nyföretagandet, stärka
kvinnors företagande och stimulera till ägarskifte i
bolag.

I följande avsnitt ges exempel på händelser inom
nämnder och bolag samt beslut i Kommunfullmäktig som kan komma att påverka verksamheterna i
framtiden.

STYRELSE/NÄMNDER OCH BOLAGEN

Budgetprocessen avseende år 2021 och framåt inleddes med ekonomi- och strategiforum, under två
dagar i februari 2020. Temat för dagarna var långsiktig planering, med ett 10-årsperspektiv, samt att
i större utsträckning planera för hela den kommunala koncernens verksamheter och finansiering.

I styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser anges planer för framtiden. Ett urval av dessa är:
Biblioteket genomför ett projekt för att stärka likvärdigheten genom digital tillgänglighet.
NKFC kan bli meänkielicenter och nationellt referensbibliotek.

Övertorneå kommun har en hög soliditet jämfört
med många andra kommuner. Verksamhetens nettokostnader är dock för höga i förhållande till skatteintäkter/utjämningsbidrag, vilket på sikt är ett hot
mot god ekonomisk hushållning och kommer att
innebära att fortsatta beslut gällande den framtida

Barn- och elevhälsan utvecklas tvärprofessionellt
genom fortsatt medverkan i NU projektet inom Tidiga Samordnade Insatser. Projektet kan leda till ny
struktur och ny arena. Samverkan stärks med Regionen och Stöd- och omsorgsförvaltningen.
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Utveckling av säkerhets-, och krisberedskapsarbetet.

Arbetsgrupp för Framtidens förskola och skola i
Övertorneå centralort tittar på struktur, skolgårdar
och trafiksituation.

Fortsatt underhållsplanering av fastigheter, gator
och VA-nät för att säkerställa kvalitet och drift.

Interregansökan för översättarutbildning vid Nordkalottens kultur- och forskningscenter.

Attraktiv arbetsgivare - arbeta med kommunens
arbetsgivarvarumärke, hur vi uppfattas som arbetsgivare. Prioriterade områden är arbetsmiljö, arbetstider, sysselsättningsgrad, ledarskap och medarbetarskap, lön och förmåner, kompetensutveckling
och introduktioner.

Kultur- och fritidsfrågor helhetsbild i kommunen.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att biblioteken placeras under Kommunstyrelsen 2021.
Inom LSS-området råder fortfarande stor osäkerhet kring framtiden då eventuellt ny lagstiftning är
på inkommande.

Folkhälsa och jämställdhet.

Heltidsresan fortsätter som drivs gemensamt av
SKR och Kommunal, med målsättning att erbjuda
alla anställda heltidsarbete senast 2021.

Viktiga beslut i kommunfullmäktige
•

Antagning av styrdokument för krisberedskap
inom Övertorneå kommun 2019 - 2022. KF
2019-02-18 §4

•

Ny målbild avseende 2020 - 2035. Antagning
av nya övergripande målområden. KF 201904-29 §29

•

Ny taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel. KF 190617 §47

Samverkan med grannkommuner, i första hand
inom IFO.

•

Samarbetsavtal om gemensam virtuell löneadministration tillsammans med Haparanda.

TimeCare planering - fortsatta satsningar på samordning mellan enheterna.

•

Medel för byte av vattenmätare under en treårsperiod. KF 190617 §50

Utredning gällande inrättande av trygghetsboende.
Arbetsförmedlingens avveckling av kontoret i
Övertorneå är genomfört, vilket med största sannolikhet kommer att påverka kommunens arbete med
dem som står längst från arbetsmarknaden.

•

Höjning av taxa busskort för vuxna samt oförändrad taxa för ungdomar och pensionärer. KF
2019-11-11 §77

•

Antagning av anbud avseende Luppio. KF
2019-11-11 §71

•

Taxor och avgifter, ex; ny VA och renhållningstaxa för 2020, slamtömningstaxan för 2020 behålls oförändrad, taxan justeras årligen enligt
Avfallsindex A 12:3. KF 2019-11-11 §75-§76

•

Höjning av taxa avseende matabonnemang,
börjar gälla 2020-01-01. KF 2019-11-11 §74

•

Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 fastställs, 2019-06-17 §44

Fortsatta satsningar på digitala tjänster och välfärdsteknik.
Jotibmodellen införs på samtliga enheter inom äldre- och funktionshinderområdet. Modellen innefattar ett helt unikt verktyg och ett nytänkande
arbetssätt som syftar till att hjälpa chefer att på ett
enkelt och visuellt sätt få en överblick och en kontroll på sin ekonomi och sin personal.

Samverkan med Regionen gällande ”Nära vård
2035”, vilken innefattar en översyn över hela primärvården med ökat fokus på personcentrerad
vård, mobila team samt ökad digitalisering.
Utöka och utveckla intern och extern samverkan
för att kvalitetssäkra verksamheter och tjänster till
medborgarna.
Utveckling av kommunens varumärke, kommunikation och medborgardialog.
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VÅRA RÄKENSKAPER
RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

NOT

(Mkr)

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Intäkter

1

114,3

101,5

171,1

162,1

Jämförelsestörande
intäkter

2

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnader

3

-413,7

-404,9

-456,8

-446,1

Jämförelsestörande
kostnader

4

0,0

0,0

0,0

0,0

5, 24, 25

-17,9

-27,4

-27,5

-36,7

-317,3

-330,7

-313,2

-320,7

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

6

186,4

188,5

186,4

188,5

Generella statsbidrag
och utjämningsbidrag

7

131,0

137,1

131,0

137,1

0,2

-5,1

4,2

4,9

Resultat före finansiella
poster
Finansiella intäkter

8

12,0

14,1

11,8

13,7

Finansiella kostnader

9

-3,7

-1,4

-4,7

-2,1

Justering orealiserade
förluster 2018

-3,8

Resultat före extraordinära poster, skatter

4,7

7,6

7,6

16,5

10

0,0

0,0

0,0

0,0

11.34

0,0

0,0

-0,7

-1,9

12

4,7

7,6

6,9

14,5

Skatt
Uppskjuten skatt
Årets resultat

-3,8

Justering orealiserade förluster 2018 med -3,8 Mkr pga. ändring av redovisning finansiella instrument. Justering mot årets resultat
2018, årets resultat innan justering uppgick för kommunen till 8,4 Mkr samt koncernen 10,7 Mkr.
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

NOT

KOMMUN

(Mkr)

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

23

0,0

0,0

0,5

0,5

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

24

249,3

239,4

334,9

322,5

0,0

5,5

Pågående investeringar

11,6

Maskiner och inventarier

25

14,0

11,6

141,2

137,8

Finansiella anläggningstillgångar

26

21,4

21,4

3,5

3,5

284,7

277,9

480,1

475,9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager

27

0,0

0,0

1,5

1,6

Fordringar

28

19,0

19,6

35,3

32,1

Kortfristiga placeringar

29

194,4

205,8

194,3

205,8

Kassa och bank

30

20,2

21,9

36,2

33,7

Summa omsättningstillgångar

233,6

247,3

267,3

273,2

Summa tillgångar

518,2

525,2

747,4

749,1

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

31

403,3

408,0

427,1

434,2

-därav resultatutjämningsreserv

31

30,0

30,0

30,0

30,0

Årets resultat

31

4,7

7,6

6,9

14,5

408,0

415,6

434,0

448,7

32

8,1

6,8

8,1

6,8

33,34

0,0

0,0

6,2

8,0

8,1

6,8

14,3

14,8

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

35

20,0

35,0

198,8

202,7

Kortfristiga skulder

36

82,1

67,8

100,3

82,9

Summa skulder

102,1

102,8

299,1

285,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

518,2

525,2

747,4

749,1

Ställda panter och ansvarsförbindelse

2018

2019

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulder och avsättningar

37

119,5

112,2

Löneskatt på pensionsförpliktelser

37

29,0

27,2

Borgensförbindelser

38

184,7

173,1

Leasingåtaganden

39

0,8

0,6

334,0

313,1

Summa borgensåtaganden och ansvarsförbindelse
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KASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

NOT

KOMMUN

Årets resultat

KONCERN

2018

2019

2018

2019

8,4

7,6

10,7

14,5

Justering för av- och nedskrivning

5

17,9

27,4

27,5

36,7

Justering för gjorda avsättningar

13

3,1

-1,3

3,1

-1,3

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster

14

0

0

2,3

2,7

29,4

33,7

43,6

52,7

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

15

4,3

-0,6

2,6

3,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder

16

-5,1

-14,3

1,5

-17,4

Ökning/minskning förråd och varulager

17

0

0

0

0

28,6

18,8

47,7

38,5

0

0

0,2

0,1

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella och
materiella anläggningstillgångar

18

-27,8

-20,6

-35,1

-32,6

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

19

0

0

1,2

0

-27,8

-20,6

-33,7

-32,5

0

15,0

0

15,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

20

0

0

-10,3

-11,1

Ökning av långfristiga fordringar

21

0

0

-0,3

0

Minskning av långfristiga fordringar

22

0,3

0

0,3

0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0,3

15,0

-10,3

3,9

Årets kassaflöde

1,1

13,2

3,7

9,8

Likvida medel vid årets början

211,9

213,0

225,3

228,9

Likvida medel vid årets slut

213,0

226,2

229,0

238,7
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NOTER/TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOTERNA ÄR UPPRÄTTADE I TKR
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

6 048

6 020

6 922

24 117

Taxor & Avgifter

22 149

24 216

61 742

43 765

Hyror & Arrenden

11 493

11 123

28 037

34 059

Bidrag från Staten

66 044

52 515

66 044

52 555

Bidrag från EU

956

378

956

378

Övriga bidrag

1 396

1 387

1 396

1 387

Försäljning av verksamhet

6 052

5 826

6 052

5 826

Försäljning anläggningstillgång

140

0

0

0

Summa verksamhetens intäkter

114 278

101 465

171 149

162 086

Försäljningsintäkter

NOT 2 JÄMFÖRELSESTÖRANDE INTÄKTER

Summa jämförelsestörande intäkter

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

6 898

7 944

6 898

7 944

Material och förbrukningsinventarier

25 766

14 149

31 979

15 384

Bränsle, energi och vatten

12 845

15 445

23 293

25 934

Tjänster

12 003

11 443

17 725

15 171

Entreprenader och köp av verksamheter

45 778

40 228

45 951

43 372

Bidrag

23 716

23 190

23 716

23 190

Övrigt, försäkringar, hyror, licenser, leasing mm

14 999

33 917

26 533

47 881

413 703

404 858

456 793

446 058

Pensionsutbetalningar

Summa verksamhetens kostnader
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NOT 4 JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

KOMMUN
2018

Övertorneå energi AB samt Övertorneå
Energi Försäljning AB
Summa jämförelsestörande kostnader

Maskiner, inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar

2018

0
0

NOT 5 AVSKRIVNINGAR

Byggnader

2019

KONCERN

0

0
0

KOMMUN

0
KONCERN

2018

2019

2018

2019

15 556

16 842

18 262

19 670

3 026

2 820

9 345

9 253

-

-

65

64

-728

7 734

-152

7 734

Markanläggningar
Summa avskrivningar

2019

24
17 854

NOT 6 SKATTEINTÄKTER

27 396

27 520

KOMMUN

36 745

KONCERN

2018

2019

2018

2019

187 348

190 248

187 348

190 248

Korrigering av slutavräkning för
föregående år

-666

108

-666

108

Preliminär slutavräkning för
innevarande år

-273

-1 898

-273

-1 898

186 409

188 458

186 409

188 458

Preliminärt erhållna skatteintäkter
innevarande år

Summa skatteintäkter

NOT 7 GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTJÄMNINGSBIDRAG

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Inkomstutjämning

59 794

60 320

59 794

60 320

Kostnadsutjämning

24 046

26 264

24 046

26 264

7 916

7 939

7 916

7 939

20 971

20 630

20 971

20 630

705

3 096

705

3 096

13 585

16 506

13 585

16 506

4 006

2 387

4 006

2 387

131 023

137 142

131 023

137 142

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag/avgift
Regleringsbidrag
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Välfärdsbidrag flyktingmottagning
Summa generella statsbidrag
och utjämningsbidrag
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NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

97

81

97

81

10 974

13 142

10 688

12 695

- varav aktieutdelningar

1 982

1 015

1 696

568

- varav realisationsvinster, aktier och obligationer

8 992

3 846

8 992

3 846

0

281

0

281

Räntor bankmedel
Intäkter extern kapitalförvaltning

- varav fondersättning
- varav orealiserade vinster
Avkastning på andra finansiella tillgångar
Summa finansiella intäkter

8 000

8 000

936

896

968

940

12 007

14 119

11 753

13 716

NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

95

62

1 023

775

0

0

0

0

Kostnader extern kapitalförvaltning

3 179

1 152

3 179

1 152

- Varav Realisationsförluster, aktieförsäljning/värdepapper

1 746

301

1 746

301

- Varav Förvaltningsarvode

1 433

851

1 433

851

Summa finansiella kostnader

3 739

1 377

4 667

2 090

Räntor anläggningslån
Övriga finansiella kostnader

NOT 9 - DÄRAV JÄMFÖRELSESTÖRANDE
FINANSIELLA KOSTNADER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Diskonteringsränta pensioner

-

-

-

-

Summa jämförelsestörande kostnader

-

-

-

-

NOT 10 - SKATT

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Skatt på årets resultat Övertorneå Energi

-

-

-32

-15

Skatt på årets resultat Övertorneå energi
Försäljning AB

-

-

-2

-7

Summa skatt

-

-

-34

-22
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NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enl plan

-

-

250

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

-

-

-55

Förändring av periodiseringsfond

-

-

0

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

-

-

0

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enl plan

-

-

2 600

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

-

-

-572

-1 584

Summa bokslutsdispositioner

-

-

-627

-1 947

Övertorneå Energi Försäljning AB

-364

Stiftelsen Matarengihem

Övertorneå Energi AB

NOT 12 ÅRETS RESULTAT OCH B
ALANSKRAVSRESULTAT

KOMMUN
2018

2019

KONCERN
2018

Justering orealiserad förlust 2018

-3750

-3750

Årets resultat innan justering 2018

8 422

10 693

Årets resultat enligt resultaträkning

4 672

7 622

6 943

Avdrag realisationsvinst mark/maskiner
och inventarier

-

-

Tillägg realisationsförluster byggnader

-

-

Justerat resultat

4 672

NOT 13 JUSTERING AVSÄTTNING PENSIONER,
ANDRA AVSÄTTNINGAR

Avsättning pensioner
Andra avsättningar
Summa

7 622

6 943

KOMMUN
2018

2019

3 099

1 281

0

0

3 099

1 281
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2019

14 537

14 537

KONCERN
2018

2019

NOT 14 JUSTERING EJ
LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

KOMMUN

2018

2019

Realisationsförlust vid försäljning
av fastighet

0

0

Stiftelsen Matarengihems förändring

-

-

Övertorneå Energi Försäljning AB:s
förändring

-

-

Övertorneå Energi AB:s förändring

-

-

Summa justering ej likviditetspåverkande
poster

0

0

NOT 15 ÖKNING/MINSKNING AV
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2018

KOMMUN
2018

2019

112

-1 620

Kortfristiga fordringar

3 019

-49

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

1 166

2 227

Summa ökning/minskning kortfristiga
fordringar

4 297

558

Kundfordringar

KONCERN

NOT 16 ÖKNING/MINSKNING
KORTFRISTIGA SKULDER

KONCERN
2018

KOMMUN
2018

2019

Kortfristiga skulder

121

-310

Leverantörsskulder

-3 898

-588

Mervärdeskatter

405

-158

Personal skatter/avgifter

326

-4 231

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

-2 019

-11 933

Summa ökning/minskning kortfristiga
skulder

-5 065

-17 221

52

2019

2019

KONCERN
2018

2019

NOT 17 ÖKNING/MINSKNING
FÖRRÅD OCH VARULAGER

KOMMUN
2018

2019

Stiftelsen Matarengihems förändring

-43

-17

Övertorneå Energis förändring

-35

-195

Övertorneå Energi Försäljning AB:s
förändring

131

292

Summa ökning/minskning förråd
och varulager

53

80

NOT 18 INVESTERINGAR I MATERIELLA OCH
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018

KOMMUN
2018

2019

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-27 806

-20 604

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-

-

Statliga investeringsbidrag

-

-

Nedskrivningar

-

-7 734

-27 806

-28 338

Summa investeringar i materiella
anläggningstillgångar

KONCERN

NOT 19 FÖRSÄLJNING AV
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERN
2018

KOMMUN
2018

2019

Kattilakoski

0

0

Kuivakangas

0

0

Summa försäljning materiella
anläggningstillgångar

0

0

NOT 19B NYUPPTAGNA LÅN

2019

Övertorneå kommun

0

15 000

Summa nyupptagna lån

0

15 000

53

2019

KONCERN
2018

KOMMUN
2018

2019

2019

KONCERN
2018

2019

NOT 20 AMORTERING AV SKULD

KOMMUN
2018

2019

Övertorneå kommun

0

0

Övertorneå Energi AB

0

6 000

Stiftelsen Matarengihems amortering

0

2 119

Övertorneå Energi Försäljning AB

0

3 000

Summa amortering av skuld

0

11 119

NOT 21 ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2019

Övertorneå Energi Försäljning AB

0

0

Summa ökning av långfristiga fordringar

0

0

NOT 22 MINSKNING AV
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Övertorneå Energi Försäljning AB
Summa minskning av
långfristiga fordringar

2018

KOMMUN

2018

Tornedalens Folkhögskola

KONCERN

KONCERN
2018

KOMMUN
2018

2019

250

0

0

0

250

0

NOT 23 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019

2019

KONCERN
2018

KOMMUN

2019

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Bostadslånepost

0

0

229

202

Underhållslånepost

0

0

300

264

Summa immateriella
anläggningstillgångar

0

0

529

466

Stiftelsen Matarengihem
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NOT 24 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KOMMUN

2018

2019

Ingående anskaffningsvärde

523 416

549 916

Ackumulerade avskrivningar

-285 109

-300 665

Ingående bokfört värde

238 307

249 251

Investeringar försäljningar

26 500

14 664

Årets avskrivningar

-15 556

-16 842

0

-7 660

Utgående anskaffningsvärde

549 916

564 580

Utgående ack avskrivningar

-300 665

-325 167

249 251

239 413

Nedskrivningar

Utgående bokfört värde

NOT 25 MASKINER OCH INVENTARIER

2019

Ingående anskaffningsvärde

56 960

58 995

Ackumulerade avskrivningar

-41 922

-44 947

Ingående bokfört värde

15 038

14 048

2 035

423

Årets avskrivningar

-3 026

-2 894

Utgående anskaffningsvärde

58 995

56 101

Utgående ack avskrivningar

-44 948

-47 841

14 047

11 577

Utgående bokfört värde

2018

KOMMUN
2018

Investeringar försäljningar

KONCERN
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2019

KONCERN
2018

2019

NOT 26 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

IUC Norrbotten

15

15

15

15

I Norrbotten AB

14

14

14

14

2

2

2

2

10

10

10

10

3 000

3 000

0

0

12 000

12 000

0

0

Filmpool Nord AB

65

65

65

65

IT Norrbotten

12

12

12

12

Inera

42

42

42

42

15 160

15 160

160

160

2 115

2 115

2 115

2 115

40

40

40

40

161

161

161

161

2 316

2 316

2 316

2 316

11

11

11

11

Stiftelsen Matarengihem

2 934

2 934

0

0

Summa grundfondskapital

2 945

2 945

11

11

Tornedalens Folkhögskola

0

0

0

0

Övertorneå Energi Försäljning AB

0

0

0

0

Företagslån Kommuninvest

888

888

888

888

Summa utlämnade lån

888

888

888

888

Andra långfristiga värdepappersinnehav

0

0

76

86

Summa

0

0

76

86

51

51

51

51

21 360

21 360

3 502

3 512

Aktier

Kommunaktiebolaget
BD pop AB
Övertorneå Energi Försäljning AB
Övertorneå Energi AB

Summa aktier
Andelar
Kommuninvest ekonomiska förening
Övertorneå Folkets Hus
Kollektivtrafikmyndigheten
Summa andelar
Grundfondskapital
I Norrbotten AB

Utlämnade lån

Stiftelsen Matarengihem

Förvaltade stiftelser
Summa finansiella anläggningstillgångar
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NOT 27 FÖRRÅD, LAGER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Stiftelsen Matarengihem

0

0

17

0

Övertorneå Energi AB

0

0

512

317

Övertorneå Energi Försäljning AB

0

0

977

1 268

Summa förråd, lager

0

0

1 506

1 585

NOT 28 FORDRINGAR

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Konsumtionsavgifter (va-avgifter)

1 852

872

1 852

814

Fakturafordringar, vård och omsorg

1 088

908

1 088

908

Fakturafordringar, tekniska enheten

1 481

1 034

1 481

1 034

Momsavräkningsfordran

6 663

6 137

6 663

6 137

184

743

191

1 128

Stats- och EU-fordringar

1 301

1 746

1 301

1 746

Upplupna intäkter och förutbetalda
kostnader

5 635

7 862

14 048

13 405

Övriga fakturafordringar, barnoch utbildning och diverse

284

207

284

3 119

Övriga kortfristiga fordringar

557

85

8 434

3 811

19 045

19 593

35 342

32 102

Skattefordran

Summa fordringar

NOT 29 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

0

0

0

0

325

440

325

440

Aktier och aktiefonder, svenska

14 296

29 999

14 296

29 999

Utländska aktier och aktiefonder

6 263

34 904

6 263

34 904

168 911

130 703,0

168 911

130 703

2 973

1 046

2 973

1 046

Stiftelsen Matarengihems placering
Depåkonto hos Nordnet/Söderberg
o Partners

Räntebärande värdepapper
Alternativa placeringar
Värderelering justering verkligt värde
tidigare år

-3 750

-3 750

Värderelering justering verkligt värde
2018

5 301

5 301

Värderelering marknadsvärde 31/12
Summa kortfristiga placeringar

8 755
201 819
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205 846

8 755
201 819

205 846

NOT 30 KASSA OCH BANK

Kassa
Plusgirot
Bank
Summa kassa och bank

KOMMUN
2018

2019

2018

2019

3

2

9

14

17 360

17 198

18 181

17 198

2 832

4 697

17 961

16 466

20 195

21 897

36 151

33 678

NOT 31 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital
-därav resultatutjämningsreserven

KOMMUN
2019

2018

2019

398 027

408 000

427 138

434 082

30 000

30 000

30 000

30 000

5 301

Årets resultat

9 973

Utgående eget kapital

KONCERN

2018

-därav justering verkligt värde finansiella
instrument innan 2018

-därav justering verkligt värde finansiella
instrument 2018

KONCERN

5 301
7 622

-3 750
408 000

6 944

14 537

-3 750
415 622

434 082

448 619

Anm. Se förklaring not 14, 78,6 % av obeskattade reserver fördelas till eget kapital i den sammanställda redovisningen enligt
RKR 8.2. Förändring från 2018 22 % till 2019 21,6 %
Not 31 är justerad för verkligt värde år 2018 samt IB 2019 avseende redovisning av finansiella instrument, netto 1551 tkr.

NOT 32 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER

Avsättning pensioner exkl. garantipensioner

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

6 498

5 216

6 498

5 216

Avsättning politikerpensioner

251

251

Avsättning löneskatt

1 576

1 326

1 576

1 326

Summa avsättning för pensioner

8 074

6 793

8 074

6 793

Kommunen har beslutat att pensionsavgifterna enligt det kommunala pensionsavtalet skall utbetalas fullt ut till av anställda
individuellt valda pensionskonton fr. o m 1998.
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ANALYS AV PENSIONSSKULDENS UTVECKLING I
TKR ÖVERTORNEÅ KOMMUN

2018

IB Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser

2019

22 656

5 094

Ränteuppräkning

217

51

Basbeloppsuppräkning

363

112

Nya utbetalningar

-639

-578

Sänkning av diskonteringsräntan

0

0

Intjänad PA-KL

0

52

Slutbetalning FÅP

0

0

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

0

422

Nya efterlevnadspensioner

0

0

-16 268

64

6 330

5 216

97 %

97 %

Övriga poster
UB avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Aktualiseringsgrad

NOT 33 ANDRA AVSÄTTNINGAR

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

Redovisat värde vid årets början

0

0

5 544

6 171

Nya avsättningar

0

0

627

1 947

Ianspråktagna avsättningar

0

0

0

0

Outnyttjade belopp som återförs

0

0

0

0

Justering avsättningar, ny %-sats 21,4 % istället för 22 %

0

0

0

-168

Utgående avsättning

0

0

6 171

7 950

Avsättning för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga
avskrivningar för de tre bolagen i koncernen
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NOT 34 OBESKATTADE RESERVER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

0

0

7 450

9 150

0

0

0

0

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar utöver plan

0

0

20 600

28 000

Summa obeskattade reserver

0

0

28 050

37 150

Övertorneå Energi Försäljning AB
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar utöver plan
Stiftelsen Matarengihem
Periodiseringsfond
Övertorneå Energi AB

Enligt RKR 8.2 skall av obeskattade reserver 21,4 % fördelas på avsättningar och 78,6 % på eget kapital. Ny bolagsskatt från
2019.

NOT 35 LÅNGFRISTIGA SKULDER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

20 000

20 000

209 053

198 083

Inlösen av lån/amorteringar

0

0

-10 250

-11 119

Upptagande av nya lån

0

15 000

0

15 000

20 000

35 000

198 803

202 684

Ingående skuld

Summa långfristiga skulder
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NOT 36 KORTFRISTIGA SKULDER

KOMMUN

KONCERN

2018

2019

2018

2019

13 280

12 692

18 190

16 126

1 307

1 121

3 096

3 475

0

0

0

0

Arbetsgivaravgifter

4 942

4 553

5 196

5 006

Anställdas skatter

4 229

3 971

4 432

4 136

14 461

12 793

14 961

13 418

4 195

2 416

4 195

2 434

2

5

43

66

Upplupna pensionskostnader, individuell del

8 715

7 363

8 715

7 363

Skatteskuld

3 973

4 182

72

Leverantörsskulder
Momsskulder
EU-projekt, beviljade medel

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

Retroaktiva löner

780

3 626

876

3 735

Projektmedel till olika projekt

3 142

2 760

3 142

2 760

Upplupna leverantörsskulder, IoF

7 901

7 725

7 901

7 701

Förutbetalda intäkter

0

1 926

1 648

3 322

Depositionsavgift bredband

0

0

0

0

Punktskatter

-

0

4 948

5 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 231

4 672

10 734

2 503

Övriga upparbetade kostnader/förutbetalda
skatteintäkter

7 976

2 165

7 976

5 175

82 134

67 788

100 235

82 857

Summa kortfristiga skulder
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NOT 37 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR UPPTAGITS
BLAND SKULDER ELLER AVSÄTTNINGAR I TKR

2018

2019

125 155

119 519

Ränteuppräkningar

1 162

743

Basbeloppsuppräkning

2 047

2 988

Gamla utbetalningar

-6 233

-7 627

Aktualisering

-1 378

0

Sänkning av diskonteringsränta

0

0

Bromsen

0

0

-1 234

-3 470

Summa ansvarsförbindelse

125 155

112 153

Löneskatt

30 363

27 208

Utgående ansvarsförbindelse

155 518

139 361

2018

2019

Stiftelsen Matarengihem (helägt bostadsföretag)

76 553

74 434

Övertorneå Energi AB

63 000

57 000

Övertorneå Energi Försäljning AB

39 250

36 250

Förlustansvar, statliga bostadslån för egnahem

1 000

551

Brf Väktaren Övertorneå

4 900

4 900

184 703

173 135

Ingående ansvarsförbindelse

Övriga poster

NOT 38 BORGENSFÖRBINDELSER

Summa borgensförbindelser

Övertorneå kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels
i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Övertorneå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala
tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Övertorneå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 233 859171 kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 232 944 652 kronor. Kommunens totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2019-12-31 är 4 142 700 kronor.

NOT 39 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL I TKR

KOMMUN
2018

2019

Totala leasingavgifter

805

524

Med förfall inom 1 år

138

0

Med förfall inom 1-5 år

667

524

Kommentar: Leasingavtalen avser leasing av kopiatorer och övriga tekniska hjälpmedel.
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DRIFTSREDOVISNING
ANSVARIG NÄMND/STYRELSE
ELLER ANNAT ORGAN
(Mkr)

REDOVISNING
Nettokostnad

Avvikelse mot budget

2018

2019

2019

Kommunfullmäktige

0,5

0,5

0,1

Revision

0,8

0,8

0,0

Överförmyndare

0,7

0,8

-0,1

Kommunstyrelse

64,6

67,8

-0,8

2,6

2,8

0,0

Barn- och utbildningsnämnd

105,1

108,3

0,1

Socialnämnd

137,2

138,2

1,5

Summa drift hos nämnder/styrelser

311,5

319,2

0,8

Justering pension och personalkostnader

10,2

7,2

3,5

0,0

0,3

-0,3

-4,3

-3,7

0,0

Nedskrivningar

0,0

7,7

-7,7

Realisationsförluster byggnader och
övriga kostnader

0,0

0,0

0,0

317,3

330,7

-3,7

Verksamhetens nettokostnader

-317,3

330,7

-3,7

Skatteintäkter

186,4

188,5

0,3

Generella stats- och utjämningsbidrag

131,0

137,1

1,4

0,2

-5,1

-2,0

Samhällsbyggnadsnämnd

Osäkra kundfodringar
Internränta

Verksamhetens nettokostnader
Resultaträkning i övrigt

Resultat före finansiella poster
Justering orealiserat resultat år 2018

-3,8

Finansiella intäkter

12,0

14,1

9,0

Finansiella kostnader

-3,7

-1,4

-0,2

4,7

7,6

6,9

Årets resultat = förändring av eget
kapital

Justerat orealiserad förlust med -3,8 Mkr avseende finansiella instrument, detta påverkar årets resultat 2018 som var 8,4 Mkr.
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INVESTERINGSREDOVISNING

BUDGET 2019

UTFALL 2019

AVVIKELSE

100

58

42

90

83

7

245

156

89

Meäninfra

93

0

93

Luppioberget

17

0

17

Rastplatser

345

247

98

Byte Av Kvicksilver Armat

400

423

-23

Upprustn Gator Öt¨Å

800

945

-145

Uppr Gator Pel, Svn Jgi

560

69

491

1 900

0

1 900

72

27

45

Gatubelys Rantaj-Aapua

1 100

156

944

Gatbelysning Olkamangi

113

26

87

Begagnat Hävarfordon

2 500

0

2 500

Översyn Högreservoar

243

176

67

Åvc-Orjasjärvi Lackvatten

367

301

66

1 200

1 071

129

146

341

-195

Pello Avloppsledningar

1 722

1 722

0

Pello Avloppspumpstation

4 890

3 926

964

889

1 206

-317

Nya Avstängningsventiler

65

65

0

Luppio Ökad Kap Vatten

350

14

336

Ny Kranbil Kommunens Last

300

0

300

Kylaggregat Skol/ Äldre

200

163

37

Fritidsgården Rep Fast

400

0

400

1 600

1 472

128

Tkr
Tidrapporteringssystem
Politikerplattform
Interna Datasystem O Ups

Ny Gatubelysning Nei-Pell
Byte Vägbelysning

Byte Vattenmätare
Aapua Avloppsreningsverk

Pumpsump & Avloppspumpar

Gas Särkivaara
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BUDGET 2019

UTFALL 2019

AVVIKELSE

Ekobadet Upprustning

132

97

35

Hedenäset Entré Tillgängl

100

26

74

Hemkunskap Tillgänglhet

0

10

-10

196

159

37

69

29

40

0

62

-62

412

344

68

Hotell Tornedalia

0

5 516

-5 516

Bredband Ortsnät 17

0

494

-494

Infrastr. Bredband

0

551

-551

2 200

-532

2 732

50

0

50

Pello Larm O Inventarier

0

640

-640

Lekutrustning Skolgården

250

231

19

0

0

0

50

0

50

700

333

367

Struve Pullinki

50

0

50

Rastplats Svanstein

50

0

50

100

0

100

Tillgänglig Aunesgården

50

0

50

Teknikinvestering Digital

100

0

100

25 216

20 604

4 612

Fritidsg Frippes Tillgäng
Industritvättmaskin
Länsmg Omb Til Lss-Boende
Ventilation Svarträvens S

Övertorneå Osn
Förråd It

Aktivitetspark
Coop Parkering
Konstens Väg Etapp 1

Scen Centrala Övertorneå

Totalt inkl pågående investeringar
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VA-REDOVISNING
PERIODENS RESULTAT

Enligt nya Vattentjänstlagen gällande från 1 januari 2007, skall vatten- och avloppsverksamheten
särredovisas i det ekonomiska bokslutet.

Resultatet för 2019 är -3,2 Mkr och är en liten försämring med -0,3 Mkr jämfört med föregående år.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

MÅLSÄTTNING

Verksamhetens intäkter uppgick till 10,2 Mkr vilket är en liten ökning mot föregående år. Av de
totala intäkterna utgör brukningsavgifterna 93,1
%, en ökning med 0,8 Mkr och procentuellt med
0,5 % jämfört med 2018. De interna intäkterna har
minskat med 0,1 Mkr.

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 88
2016-11-07) skall en täckningsgrad (intäktsfinansiering) på 100 % eftersträvas eftersom VA-kollektivet skall vara självbärande. Under 2019 (KF
§75 2019-11-11) beslutades det om en höjning
av VA-taxan, vilket börjar gälla från 2020-01-01,
täckningsgraden beräknas öka till 85 % under
2020. År 2019 har täckningsgraden ökat från 73,2
till 76,1 %. Trots utfallet för 2019 uppfyller inte
kommunfullmäktiges tidigare uppsatta mål.

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Under 2019 har det skett en kostnadsökning med
0,8 Mkr i förhållande till 2018. Kostnadsminskning har skett vad gäller externa kostnader med 0,5
Mkr, däremot finns en kostnadsökning vad gäller
avskrivningar med 0,8 Mkr.

KVALITETSGARANTIER

Av verksamhetens kostnader utgörs 28,4 % av personalkostnader (3,8 Mkr), en minskning mot fg år.
Inga fördelade kommunövergripande kostnader,
som till exempel kommunledningsfunktion, ekonomifunktion, personalfunktion, kundtjänst, är
medräknade

Provtagningar och analyser som genomförts på
dricksvattnet under året visar att Livsmedelsverkets normer i huvudsak uppfylls. Leveransen av
dricksvatten till anslutna abonnenter har tillgodosetts. Reningsverkens funktion har under året som
helhet varit god och kvalitetsmålen har därmed
uppfyllts.

FINANSIERING
Verksamheten belastas med kapitalkostnader, avskrivningar samt en internränta på gjorda investeringar.
RESULTATRÄKNING, MKR

2018

2019

Verksamhetens intäkter

9,4

10,2

Brukningsavgifter

8,7

9,5

Anläggningsavgifter

0,1

0,2

-

-

0,6

0,5

-12,9

-13,4

Externa kostnader

-9,1

-8,8

Interna kostnader

-1,2

-1,2

Avskrivningar

-2,6

-3,4

Verksamhetens nettokostnader

-3,5

-3,2

Årets resultat

-3,5

-3,2

Övriga externa intäkter
Interna intäkter
Verksamhetens kostnader
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett i enlighet med Lag (2018:
597) om kommunala bokföring och redovisning
11 kapitlet vilken gäller från och med 2019 samt
i överensstämmelse med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning samt god redovisningssed. Avvikelser redovisas nedan.
I resultaträkningen och balansräkningen i avsnittet Våra räkenskaper har justering gjorts av 2018
års värden. Justering görs så att orealiserade vinster
på värdepapper medräknas enligt den nya lagen. I
förvaltningsberättelsens nyckeltal har motsvarande
justering inte gjorts men information lämnas att de
är angivna efter dåvarande lagstiftning.

Fortlevnadsprincipen

•

Försiktighetsprincipen. Innebär att tillgångar
aldrig får överskridas, skulder aldrig undervärderas, förluster skall alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas.

•

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.

•

Periodiseringsprincipen innebär att intäkter
och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret tas med, oavsett tidpunkten för betalningen eller när de faktureras.

•

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 verifierbara.

Konsekvens och jämförbarhet innebär att redovisningen ska ske på samma sätt mellan redovisningsåren och kunna jämföras mellan olika
bokföringsskyldiga.

•

Kontinuitetsprincipen innebär att IB ska vara
samma som UB mellan två år

•

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 investeringskostnader 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. Schablonintäkter från Migrationsverket har bokförts i likhet med de närmast
föregående åren, d v s intäkterna beräknas avse tre
år. Vår bedömning är att det ger ett mer rättvisande
och jämförbart resultat att fasa ut periodiseringen
under 2019 och 2020. Från och med 2020 intäktsförs inbetalningarna de år de erhålls.

Övergripande redovisningsprinciper som alltid beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande
bild som möjligt är:
•

•

Bidrag från tillväxtverket till projekt ”Utveckling
av näringslivet och företagsklimatet i Övertorneå
kommun” intäktsförs när planerade aktiviteter genomförs och kostnad uppstår.
Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med
Rådet för kommunal redovisning rekommendation
nr 4. Kommunen har i bokslutet för år 2019 bokfört
den definitiva slutavräkningen för år 2018 och en
preliminär avräkning för 2019 i resultaträkningen.
Periodisering av löneskatt
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden
har periodiserats i enlighet med RKR nr 17 och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2019 har betalats löpande varje månad.
67

Omsättningstillgångar värderas som regel till det
lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Värdepapper värderas i enlighet nya redovisningslagen
till marknadsvärde. Fordran med förfallotid inom
ett år från balansdagen beaktas som kortfristig.

tillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde
som överstiger 20 000 kronor och en livslängd som
överstiger 3 år. Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar aktiveras löpande.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt mervärde. På tillgång i form av
mark, konst och pågående arbeten görs emellertid
inga avskrivningar. Arbetet mellan ekonomienheten och tekniska enheten fortsätter för att se över
och dela upp alla anläggningstillgångar enligt rekommendationen för komponentavskrivning. Nya
investeringsprojekt delas upp i komponenter.

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
2019:

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen: 3, 5, 10, 12, 15, 20, 33, 40, 50, 60, 80
år. Genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 27 år.

• Förtroendemän/uppdragstagare 39,15 %
• Arbetstagare med kommunalt avtal och med
pensionsrätt 39,15 %

Pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen.
Förmåner intjänade från och med 1998 hanteras
via försäkringslösning. Särskild avtalspension samt
förpliktelser till förtroendevalda och förpliktelser
där utbetalningen påbörjats redovisas som avsättning. Förmåner intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse. Nästa års pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig skuld. Beräkningar av
det samlade åtagandet har utförts av KPA enligt
RIPS 07 och baseras på nu gällande pensionsavtal.

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 år redovisas denna som kortfristig skuld.

Extern kapitalförvaltning
Extern kapitalförvaltning redovisas som omsättningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av
kommunfullmäktige.

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.
Internräntan 2019 är 1,5 % på kvarstående bokfört
värde.

Nedskrivning anläggningstillgång
För att en nedskrivning eller återföring av nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning av tillgångens värde. En värdering av tillgången görs som
jämförs med redovisat bokfört värde.

Anläggningstillgångar
I balansräkningen har anläggningstillgångarna
upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenlig avskrivning.
De investeringar som aktiveras som anläggnings-

Värdereglering kundfordringar
Kundfordringar äldre än ett år redovisas som osäkra
fordringar.
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Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den RKR R16 Sammanställda räkenskaper 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 %), Övertorneå Energi Försäljning AB (100 %) och Övertorneå Energi AB
(100 %). Ingen omräkning av bolagens avskrivningar i komponenter har gjorts för räkenskapsåret,
då kommunen själv inte tillämpar komponentavskrivning fullt ut. Arbetet med detta fortgår.

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. Kommunens
samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital redovisas. Ställda panter och ansvarsförbindelser upptas inom
linjen.

Den sammanställda redovisningen har gjorts enligt
förvärvsmetoden. Med proportionell konsolidering
menas att endast ägda andelar av dotterföretagens
resultat- och balansräkningar tas in i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden 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 egna kapital som
intjänats efter förvärvet. Eftersom koncernredovisningen endast ska visa enheternas relationer med
omvärlden har interna mellanhavanden tagits bort.
Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan
kommunen och dotterföretagen men där avvikelser
finns har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Samtliga dotterföretag har liksom
kommunen kalenderår som redovisningsår.

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen
till i bokslutet.
Driftredovisningen: Redovisar kostnader och intäkter
för den löpande verksamheten under året, fördelat per
nämnd/styrelse.
Eget kapital: är totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar mm) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).
Externa intäkter och kostnader: Kommunens bruttokostnader och bruttointäkter under året.
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.

Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd resultatpost. Avvägning har gjorts mellan krav
på information och överskådlighet.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild
rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader m m.

Rekommendation RKR 18.1 följs inte av Övertorneå kommun när investeringsbidragen samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse.

Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Visar hur förändring av likvida medel skett
(årets kassaflöde).

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningskapital: Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder. Anläggningskapitalet är en del av
det egna kapitalet.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.
Förutbetalda kostnader: Kostnader betalda innevarande år som avser kommande år (fordran).

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda
att stadigvarande användas i verksamheterna.
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Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Förutbetalda intäkter: Intäkter erhållna innevarande år
som avser kommande år (skuld).

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag
för investeringsbidrag

Förvärvsmetod: Vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital elimineras varefter intjänat kapital räknas in i den
sammanställda redovisningens egna kapital.

Nyckeltal: Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex
likvida medel i % av externa utgifter (likviditet).

Intern ränta: Kalkylmässig beräknad räntekostnad
grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Omsättningstillgångar: Tillgångar som beräknas
innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till
likvida medel.

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.

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.

Jämförelsestörande poster: Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder mellan
olika kommuner.

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.

Kapitalkostnader: Årlig finansiell ersättning mellan
kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar
för att man nyttjar en investering (byggnad, anläggning,
inventarier).

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.

Kassalikviditet är 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.

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.

Konsolideringsgrad: värdet av tillgångar i förhållande
till åtagande.
Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och
skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

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

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.

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.

Skuldsättningsgrad: Visar på motsatsen till soliditet,
dvs. i vilken utsträckning som tillgångarna är finansierade med lån.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och
skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter
balansdagen.

Vision: Anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Övertorneå är på väg.
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