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Vår berättelse
Läs om viktiga händelser under
2013. Kommunchefen och kommunalrådet berättar om vad de
minns mest av det gångna året.
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Kommunalrådet har ordet

Kommunchefen har ordet

2013 var ett händelserikt år.
Året inleddes med att Övertorneå kommun tog över
ansvaret för hemsjukvården
från landstinget. Det känns
faktiskt ganska tryggt att veta
att våra patienter numera
bara behöver ha kontakt med
en vårdgivare istället för två.
Skönt med känslan att vi idag
ger bättre service och enklare
kontakter. När förvärvet av
elnätet diskuterades höll kommunfullmäktige för
första gången i kommunens historia sitt sammanträde inför lyckta dörrar. Köpet av elnätet är nog
också historiskt sett ett av de största och viktigaste
beslut som tagits i kommunen. Efter flera år av oro
och osäkerhet har vi nu kunnat säkerställa de framtida elleveranserna inom kommunen. Vårt nya elbolag Övertorneå Energi AB har alla förutsättningar att
göra kommunen mer attraktiv. Med köpet lyckades
vi också förhandla till oss gatubelysningen för en
symbolisk summa.

Övertorneå kommun är känd
för att ha en god ekonomi. För
2013 redovisar vi ett resultat
på 4,9 mkr som påverkats av
återbetalning av premier från
AFA med 6,3 miljoner kronor
och bytet av kapitalförvaltare
vilket bidragit till ett positivt
finansnetto med totalt 8,5
mkr. Samtidigt framgår det av
driftredovisning att vi har en
total budgetavvikelse på - 8,5
miljoner kronor. Det här innebär att vi i framtiden
måste beakta vilka ekonomiska resurser som vi har
att arbeta med jämsides med nya åtaganden som vi
har i ett föränderligt samhälle. Detta medför större
krav på högre effektivitet, flexibilitet och bättre
kontrollåtgärder.
Med en krympande ekonomi och minskat antal
kommuninvånare står vi därför inför många nya
stora utmaningar. För att behålla en god ekonomi
i kommunen måste vi i framtiden både hantera
ekonomiska svängningar, våga prioritera, våga fatta
beslut och sätta in nödvändiga åtgärder, samtidigt
som vi måste avsätta resurser till olika utvecklingsoch tillväxtsatsningar.

Upprustningen av Matarengivägen fortsätter. Satsningen ingår i arbetet med att skapa ett mer trafiksäkert Övertorneå. Det känns riktigt roligt att få ett
centrum som ska bli tryggare och mer tillgängligt för
alla som vistas där. Utbyggnaden av bredbandsnätet
fortskrider. Nya anslutningar möjliggör ett intressantare utbud från de många operatörer som vi har.

Som kommunchef vill jag blicka framåt och
tillsammans med mina medarbetare fortsätta
resan där kommunens invånare sätts i fokus. Min
förhoppning är att våra processanalyser synliggör
de förändringar vi måste göra för att både bli
effektivare och utveckla kvalitén i våra verksamheter.
Vår stora uppgift och utmaning blir att åstadkomma
en enklare vardag för dig som kommuninvånare,
företag eller organisation. Övertorneå ska fortsätta
att utvecklas till en långsiktigt hållbar kommun med
balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga
faktorer. Övertorneå ska vara en kommun där
medborgare och arbetsplatser kan utvecklas och
känna trygghet.

Ekokommunen Övertorneå fyllde 30 år. Detta firades under en hel vecka med lyckade och välbesökta
aktiviteter som gav ett fantastiskt eko i närområdet.
Fritidssatsningarna har fortsatt. Ett nytt golv i sporthallen togs emot med stor glädje liksom ungdomarnas efterlängtade skatepark. Den nya pistmaskinens
följdeffekter med välpreparerade skidspår har också
uppskattats högt. En bra skola behöver bli ännu
bättre. För att utveckla skolan har två karriärtjänster med inriktning matematik och en NT-utvecklare
anställts.

Under året har jag nästan dagligen träffat anställda
som arbetar med ett proffsigt och yrkesmässigt
bemötande. För alla dessa medarbetare har det
varit synnerligen viktigt att barnen, eleverna eller
vårdtagaren, besökaren – eller vem det än är ska få ett
professionellt och vänligt bemötande i kommunen.
Det är tack vare dessa många idérika och kunniga
medarbetare som vi fortsätter att utvecklas. Så ett
stort tack till er alla för er fina arbetsinsats.

En översyn av socialförvaltningens organisationsstruktur har resulterat i att Stiftelsen Matarengihem
just nu arbetar med planering av ett nytt trygghetsboende som beräknas bli klar hösten/vintern 2014.
Nyregistrerade företag fortsätter att öka och vi har
fått mer än 30 nya företag som ger oss en fjärde plats
i länet över nystartade företag och detta ger oss placering 86 sett till hela landet. Det här är ett axplock
av det förändringsarbete som pågår tillsammans
med er. Tack till Er alla kommunmedborgare och
medarbetare för ert fantastiska engagemang för vårt
gemensamma Övertorneå! Ett Övertorneå som vi
tror och satsar på nu och i framtiden.

Tack också till alla kommunmedborgare och
näringsliv för ert engagemang och era synpunkter
- både positiva och kritiska.
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Fem år i sammandrag
Folkmängd 31.12

2009

2010

2011

2012

2013

4 920

4 812

4 810

4 772

4 709

Utdebitering per skattekrona

21:53

21:53

21:53

21:53

21:53

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, Mkr

274,5

272,4

283,7

280,0

298,3

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag, Mkr

283,7

287,0

285,7

284,7

294,7

3,3

5,5

3,4

7,0

8,5

12,5

20,1

5,4

11,7

4,9

Finansnetto, Mkr
Årets resultat, Mkr
Investeringar, brutto, Mkr
Balansomslutning

13,4

15,5

19,4

18,3

24,6

464,8

484,5

498,1

502,2

504,9

Likvida medel, Mkr

138,9

162,7

174,5

176,4

186,4

Anläggningstillgångar, Mkr

308,4

305,4

301,1

299,7

303,9

Långfristig låneskuld, Mkr

73,3

68,8

66,0

52,5

50,0

Pensionsskuld/avsättning för pensioner, Mkr

12,4

13,4

16,7

16,6

19,4

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

317,1

337,1

342,5

354,3

359,2

94,3

117,0

125,9

123,9

124,7

211,3

215,1

221,4

219,6

232,7

507

504

508

504

513

49

49

56

52

57

Skattesats

2009

2010

2011

2012

2013

Övertorneå kommun

21:53

21:53

21:53

21:53

21:75

Norrbottens läns landsting

10:40

10:40

10:40

10:40

10:18

0:45

0:45

0:45

0:45

0:40

Begravningsavgift
Medlemsavgift Svenska kyrkan
Totalt

Mandatfördelning Parti/mandatperiod

1:00

1:00

1:00

1:00

1:10

33:38

33:38

33:38

33:38

33:43

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

Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet- socialdemokraterna

2

2

2

2

1

10

5

6

8

6

-

2

2

1

1

20

13

13

14

16

Vänsterpartiet

3

4

4

3

4

Övertorneå-alternativet

4

6

4

2

0

Norrbottens sjukvårdsparti

-

3

4

5

2

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

-

-

-

-

1

39

35

35

35

31

Övertorneå kommun basfakta
Befolkning, 2013-12-31

4 709

Areal, km

2 374

2

Invånare/km2

1,98

Antal män i procent

53,5

Antal kvinnor i procent

46,5

Antal 65 år och äldre i procent

28,7

Medelåldern

47,8

Skattekraft i kronor per invånare

148 096
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Så här får kommunen in sina pengar
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag
3%
5% 2%

2%

Bidrag

40%

18%

Taxor och avgifter

30%

Hyror
Finansiella intäkter
Försäljning

Och så här används kommunens pengar
Personal

5%

6%

Entreprenad och köp av vht

4% 1%

Tjänster

6%

Bidrag

4%
57%

17%

Material
Bränsle, energi, vatten
Finansiella kostnader
Avskrivningar

Till dessa ändamål används pengarna

6%

5%

Vård och omsorg

5%

Utbildning

40%

16%

Förskola/barnomsorg

21%

Affärsverksamhet, särskilt
riktade insatser, politik
Infrastruktur

7%

Kultur- och fritid
Investeringar
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Organisation
Kommunfullmäktige
Valnämnd

Kommunstyrelse

Stiftelsen
Matarengihem

Revision

Arbetsutskott

Överförmyndare

Personalutskott

Övertorneå
Värmeverk AB

Folkhälso- och
brottsförebyggande rådet

Övertorneå
Energi AB

Krisledningsnämnd

Kommunledningsförvaltning

• Stab
• Ekonomienhet
• IT-enhet
• Teknisk enhet
• Arbetsmarknads- och
integrationsenhet
• Räddningstjänst
• Tillväxtenhet

Kultur - och
fritidsnämnd

Barn- och
utbildningsnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Socialnämnd
KHR - Kommunala handikappråd
KPR - Kommunala pensionärsråd

Kultur- och
fritidsförvaltning

Barn- och utbildnings
förvaltning

Miljö- och byggnads
förvaltning

Socialförvaltning

Politikerna är uppdragsgivarna

De kommunanställda är verkställande

Det är politikerna i Övertorneå kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är
ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter - vad som
ska prioriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet
och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom
att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser
till de olika verksamheterna ur kommunens totala
budget.

Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda
ansvarar också för att ta fram underlag för politiska
beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa
detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.
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Mandatfördelning
Socialdemokratiska arbetarpartiet (s)

16

Centerpartiet (c)

6

Vänsterpartiet (v)

4

Norrbottens sjukvårdsparti (ns)

2

Moderata samlingspartiet (m)

1

Kristdemokraterna (kd)

1

Övertorneå fria alternativ (öfa)

1

Koncernen Övertorneå kommun
Förutom kommunen omfattar koncernen följande
bolag:

Stiftelsen Matarengihem
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med
verksamhet i Övertorneå kommun. Stiftelsen som är
helägt av Övertorneå kommun har till ändamål att
inom Övertorneå kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder,
affärslokaler och kollektiva anordningar. Stiftelsen
har totalt 506 lägenheter i Övertorneå, Hedenäset,
Svanstein, Juoksengi och Pello.

Kommunfullmäktige
Övertorneå Värmeverk AB

Kommunfullmäktige är den högst beslutande instansen i Övertorneå kommun. I fullmäktige finns
31 ledamöter. Kommunfullmäktige väljs direkt av
väljarna i allmänna val vart fjärde år.

Bolaget bildades 1984 till följd av ett samarbete mellan Vattenfall AB och Övertorneå kommun. Bolaget
ägs till lika delar av Övertorneå kommun och Vattenfall AB. Bolagets uppgift är att skapa en biobränslemarknad i regionen och att utveckla biobränsleproducerad fjärrvärme.

Fullmäktige leds av ett presidium som består av
ordförande Arne Honkamaa (s), 1:a vice ordförande
Gudrun Kron (s) ersattes av Inga Savilahti-Häggbo
(s) 2:a vice ordförande Christina Snell-Lumio (v) ersattes av Johan Kummu (s).

Övertorneå Energi AB
Övertorneå kommun har genom budgivning förvärvat elanläggningen Ekfors Kraft i konkurs AB.
Verksamheten ska bedrivas i bolagsform, vilket
innebar att Övertorneå Energi AB bildades under
hösten 2013. Bolaget är helägt av kommunen. Den
2 januari 2014 övertog bolaget formellt elanläggningen av konkursförvaltaren. Bolagets uppgift är
att främja kommunens utveckling och uppbyggnad
av infrastruktur inom områdena energiförsörjning
och kommunikation.

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

Kommunala nämnder
Kommunens nämndsorganisation är fastställd av
kommunfullmäktige. För alla nämnder finns ett
reglemente som anger vilket ansvarsområde varje
nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det ska ske inom de
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige
och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet
till fullmäktige.
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2013 i bild

er

Vi tänker nytt och beslutar om att alla familjer som får barn eller
adopterar barn skall få ett babypaket med bland annat kläder,
salvor, oljor, tvättlappar, böcker på svenska, meänkieli och finska
samt kupongor för blöjor, till ett sammanlagt värde av 5 000 kronor.

Vägar och gator i centrala Övertorneå rustas rejält inom Matarengivägsprojektet, som fokuserar på tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Här en bild
på den 5,5 meter höga nya obilisken som återfinns i vår första rondell.

Grundsärskolan i Övertorneå blir först i kommunen med att uppnå
kriterierna för Grön Flagg - ett bevis på att de lyckats med ett utmärkt
miljöarbete.
Det blir åter liv och rörelse på Luppioberget. Den nya restaurangen som
arkitekt Mats Winsa ritat öppnar i juni 2014.

9
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2013 i bil

2013 fyllde vi 30 år som EKO-kommun. Ett av inslagen var
nationalälvsdagsfirandet i Svanstein.

Våra duktiga basketutövare gläds över det nya träparkett golvet
i sporthallen.

Under året hade vi nöjet att hälsa tre nya chefer välkommen till kommunen. Teknisk chef Carl-Axel Sundbaum,
ekonomichef Ingela Karlsson och socialchef Mehmed Hasanbegovic.
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Vår för
Läs om kommunens arbete och om vi nått
målen för 2013. Här finns även information
om personalsituationen i kommunen samt
den finansiella analysen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vision, övergripande mål, verksamhetsmål 2013 med inriktning på god
ekonomisk hushållning
Övertorneå Vision 11000

Övergripande mål:

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

•

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

•

Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med
hög livskvalitet.

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

•

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

Antal nya företag som har startats per 1 000
invånare i kommunen skall öka i förhållande till
tidigare år.
Totala sjukfrånvaron skall högst vara 5,5 procent
under 2013.
Energiförbrukningen på kommunens fastigheter ska vara 8% eller 1 264 MWh, lägre under
2013 än under referensåret 2009, då energiförbrukningen var 15 800 MWh

De övergripande ekonomiska målsättningarna för
2013 är följande:

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

•

Oförändrad utdebitering

•

Soliditeten skall vara oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle understiga 65%
Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar skall uppgå till högst 98% av skatteintäkter och utjämningsbidrag

•

Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv
och kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering. Ständiga förbättringar och utveckling
ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god
service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling.
God ekonomisk hushållning tillämpas i alla beslut
och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbete ska utföras för minskad klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel
ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet
och engagemang ska vidtas.
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•

Till finansiering av investeringar avsätts medel
motsvarande 6% av skatteintäkter och utjämningsbidrag eller lika stort belopp som avskrivningarna utgör, beräknat som ett genomsnitt
över hela planperioden

•

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

•

Årets resultat skall utgöra minst en procent av
kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnderna
Överförmyndarverksamhet
•

Verksamheten skall vara fungerande och rättssäker.

Kommunstyrelsen
•

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

Barn- och utbildningsnämnden
•

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

Socialnämnden
•

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

Kultur- och fritidsnämnden
•

Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett
varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
som präglas av delaktighet, engagemang och
samverkan.

Miljö- och byggnadsnämnden
•

Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska präglas av helhetssyn och samverkan.

Respektive nämnds verksamhetsmål och mått kopplade mot de övergripande verksamhetsmålen från
kommunfullmäktige redovisas under avsnittet verksamhetsberättelser längre fram i årsredovisningen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

God ekonomisk hushållning
finansiella och övergripande mål för verksamheten och
dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen. Vid en
sammantagen värdering blir bedömningen att Övertorneå kommun haft delvis god ekonomisk hushållning vid
bokslut 2013.

God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning”. Övertorneå kommun
antar årligen, i samband med budget och flerårsplanen,
Måluppfyllelse
Finansiella mål

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt

Övergripande mål

Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

Finansiella mål
Mål
Finansiella
mål

Resultat

Oförändrad utdebitering

Utdebiteringen har inte höjts sedan 1996
och Övertorneå ligger med sina 21,75 kr
lägst i länet. Övertorneå ligger över snittet
i riket med 1,13 kronor men under länssnittet med 0,81 kronor. Målet är uppfyllt.

Soliditeten ska vara oförändrad under
planperioden och vid inget tillfälle understiga 65%.

Under 2013 har soliditeten ökat med 0,6
procentenheter, till 71,1% vilket innebär
att målet är uppfyllt.

Verksamhetens nettokostnader inklusive
avskrivningar ska uppgå till högst 98% av
skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Bokslutet för 2013 redovisar att andelen är
99,3% exklusive nedskrivning av anläggningstillgångar på 5,7 mkr. Detta innebär
att målet ej är uppfyllt.

Till finansiering avsätts medel motsvarande
6% av skatteintäkter och utjämningsbidrag
eller lika stort belopp som avskrivningarna
utgör, beräknat som ett genomsnitt över
hela planperioden.

Årets nettoinvesteringar uppgick till
21,4 mkr vilket utgör 7,3% av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Målet är ej
uppfyllt.

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

Inga nya lån har upptagits under 2013.
Målet är uppfyllt.

Årets resultat ska utgöra minst 1% av
kommunens intäkter av skatteintäkter
och utjämningsbidrag.

2013 års resultat uppgår till 4 892 tkr,
vilket motsvarar 1,7% av skatteintäkter
och utjämningsbidrag. Målet har uppfyllts.
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Övergripande mål
Mål
Övergripande mål

Resultat

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

Nya företag per 1 000 invånare ligger
på samma nivå som året innan. Siffrorna avser 1:a halvåret på respektive år:
• 2011: 5,0
• 2012: 4,2
• 2013: 4,2
Antalet nyregistrerade företag har
varit på en stabil nivå de senaste åren,
andelen har dock inte ökat från föregående år vilket innebär att målet är
delvis uppfyllt.
(Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer)

Totala sjukfrånvaron skall högst vara
5,5% under 2013.

Totala sjukfrånvaron för kommunen
i sin helhet uppgår till 6,28%, vilket
gör att målet ej är uppfyllt.

Energiförbrukningen på kommunens
fastigheter ska vara 8% eller 1 264
MWh, lägre under 2013 än under referensåret 2009, då energiförbrukningen
var 15 800 MWh.

Energianvändningen var under 2013
15 451 MWh eller 2,2% lägre än energianvändningen 2009. Målet på 8%
minskning uppfylls ej.

Årsredovisningen för 2013 visar ett plus på 4,9 mkr.
Det innebär att kommunen sedan balanskravets införande år 2000, uppfyller kommunallagens krav
på en ekonomi i balans. En starkt bidragande orsak
till kommunens goda resultat är finansnettot som
gett överskott i redovisningen, men inte varit budgeterat under flertalet år. Fr.o.m. 2012 har däremot
finansnettot budgeterats med ett budgetöverskott
på 1,0 mkr. Finansnettot har mellan åren 2003 – 2013
gett ett nettoöverskott på 47,7 mkr. Engångsintäkter
från AFA försäkringar har de två senaste åren stärkt
kommunens ekonomi med drygt 12,0 mkr.

Enligt tabellen nedan kan utvecklingen för vissa
nyckeltal från år 2009 till 2013 avläsas, och där framgår det hur mycket kommunens finansiella ställning
har stärkts under perioden. Övertorneå kommun
har en bra ekonomi jämfört med många andra kommuner. Verksamhetens nettokostnader ökar däremot i högre takt än skatteintäkter/utjämningsbidrag
för 2013-2014, vilket på längre sikt är ett hot mot god
ekonomisk hushållning och kommer att innebära att
beslut gällande den framtida strukturen måste fattas. Övertorneå kommun har kunnat avsätta 26,0
mkr till resultatutjämningsreserven, RUR, för åren
2010-2012. Överskottet kan användas för att utjämna
resultat ett enskilt år om kostnaderna överstiger intäkterna, enligt särskilda riktlinjer som beslutats i
Kommunfullmäktige.

Av kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål,
övergripande mål samt verksamhetsmål uppfyller
kommunen fyra av sex finansiella mål och två mål
uppfylls ej. Av de tre övergripande målen, uppnås
ett av målen delvis och två av målen uppfylls ej. Av
ovanstående fastställda finansiella och verksamhetsmål, kan man säga att kommunen för 2013 endast
delvis lever upp till en god ekonomisk hushållning.

Utveckling av nyckeltal 2009-2013, mkr

2009

2013

Förändr.

Eget kapital

317,1

359,2

42,8

Rörelsekapital

94,3

124,7

30,4

Likvida medel

138,9

186,4

47,5

Anläggningstillgångar

308,4

303,9

- 4,5

Verksamhetens nettokostnad

274,5

300,0

25,5

Skatteintäkter/utjämningsbidrag

283,7

294,7

11,0

73,3

50,0

- 23,3

Långfristig låneskuld (varav 25,0 mkr
avser Övertorneå Värmeverk)
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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Det offentliga uppdraget handlar om att förvalta
andra människors pengar, skattebetalarnas pengar.
Hur vi förvaltar dessa pengar och detta förtroende
visar sig i de ekonomiska och de kvalitativa resultat
som kommuner och landsting redovisar.

Område 1 Din kommuns tillgänglighet

Utvecklingen ställer allt större krav på att offentliga
tjänster och dess kvalitet synas, värderas och jämförs
med andra. Med all rätt. I samma utvecklingsanda
blir det än mer nödvändigt att internt skärpa fokusen
på resultat, inte minst de som beskriver kvaliteten
på tjänsterna vi levererar till våra medborgare.
Kunskapen om vad resultat står för är nödvändiga
för att kunna styra, leda och utveckla kommunen
och servicen åt rätt håll.

Syftet med måtten (mått 1-8) inom område 1 är att
ge kunskap om kommunens tillgänglighet och
bemötande.
Mått 1, 2 och 3: Under 2013 har Övertorneå kommun
bedrivit ett målmedvetet arbete för att kunna säkerställa
korta svarstider och bra bemötande. Arbetet har
bedrivits både på chefs- och medarbetarnivå inom
de kommunala verksamheterna för att därigenom
kunna säkerställa att en hög tillgänglighet i hela
organisationen.

Kommunernas Kvalitet i Korthet består av ett antal
viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna
som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.
Under 2013 har 220 kommuner deltagit i
undersökningen som genomförs tillsammans
med Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Resultatrapporten av denna undersökning beskriver
kommunernas resultat för de olika måtten. Nedan
har vi valt att presentera en del av dessa mått inom
olika områden och hur trenden för resultatet ser ut.

Mått 6: Det finns ingen väntetid för att få tillgång till
förskola, vilket gör att det är fortsatt bra i kommunen.
Mått 7: Under 2013 har det funnits fler lediga platser
och lägre efterfrågan än föregående år vilket medfört
en kortare väntetid till särskilt boende.

Mått			

Resultat

1. Andel av medborgarna (%) som får svar på sin
e-post fråga inom två arbetsdagar:

2013: 91%
2012: 87%

2. Andel av medborgarna (%) som via telefon får
kontakt med en handläggare:

2013: 69%
2012: 43%

3. Andel (%) som uppfattar att de har fått ett gott
bemötande via telefon:

2013: 76%
2012: 74%

6. Väntetid i snitt till förskola, dagar:

2013: 0 dagar
2012: 0 dagar

7. Väntetid i snitt till särskilt boende, dagar:

2013: 26 dagar
2012: 85 dagar
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Syftet med måtten (mått 9-11) inom område 2 är att
ge kunskap om kommunmedborgarnas upplevelse
av trygghet och kontinuitet i kommunens service.

Område 2 Trygghetsaspekter i din kommun

Mått 10: Personalkontinuiteten är i paritet med
föregående år.
Mått 11: Det har varit något färre barn per avdelning
i byarnas förskolor.

Mått		

Resultat

10. Antal olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar, personalkontinuitet:

2013: 5 personal
2012: 5 personal

11. Antal barn per personal i kommunens förskolor:

2013: 5,0
2012: 5,2

Trend

Syftet med måtten (mått 13-15) inom område 3 är att
ge kunskap om kommunmedborgarnas upplevelse
av att få information och känna sig delaktig i
kommunens verksamhet.

Område 3 Din delaktighet och kommunens
information

Mått 13: Under senare delen av 2013 infördes en ny
mer användarvänlig hemsida samt att det tillkom
fler webbredaktörer i verksamheterna. Sammantaget
har detta medfört att publicerad information är
lättillgänglig, uppdaterad och relevant.
Mått 14: Resultatet är oförändrat jämfört med
föregående år, vilket kan förklaras med att
Övertorneå kommun är en liten kommun där det
saknas förutsättningar för aktiviteter i samma
utsträckning som för större kommuner, exempelvis
gällande för demokratibokslut, medborgarsamråd i
frågor rörande samhällsutvecklingen.

Mått			

Resultat

13. Hur god kommunens webbinformation är, %
av max:

2013: 69%
2012: 68%

14. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, % av max:

2013: 39%
2012: 39%
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uppnår, har Skolverket utvecklat ett analysverktyg
SALSA. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer
som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med
utländsk bakgrund och fördelningen pojkar/flickor i
skolor. Det är faktorer som enligt forskning påverkar
resultat.

Område 4 Din kommuns effektivitet

Mått 20 : Kostnaderna har inte ökat, men eftersom
betygspoängen är lägre innebär det att kostnaden
per betygspoäng blir högre.
Mått 24: De ökade kostnaderna kan främst förklaras
av faktorer såsom löneökningar och ökade kostnader
för varor och materiel.

Syftet med måtten (mått 16-30) inom område 4 är att ge
kunskap om kommunens kostnad för verksamheten
kopplad till resultat och kvalitetsaspekter i servicen.

Mått 25: Under 2013 påbörjades ett aktivt arbete med
värdegrundsfrågor inom de särskilda boenden för
att öka kvalitet och trivsel för de boende.

Mått 17b: 95% av elever hade godkända resultat i
ämnet svenska, vilket är högre än 2012 (90%). 50%
av elever hade godkända resultat i ämnet matematik
(2012, 81%) Anledningen till detta var att i en klass
hade 14 elever missat ett delprov - problemlösning.

Mått 27: Ett effektivt och välplanerat användande
av planeringsverktyget i-care har medfört
en kostnadseffektiv planering såväl som en
kvalitetssäkring av hemtjänstinsatserna utförande
kunnat genomföras. Sammantaget bidrar detta till
en mer resurs- och kostnadseffektiv verksamhet.

Mått 18: Totalt 33% av elever som gick ut åk 9 våren
2013 hade annat modersmål än svenska och 22% av
eleverna var nyanlända, dvs. hade varit i Sverige
mindre än fyra år. Det är en markant ökning av
nyanlända från föregående år. I relation till SALSAvärdet presterar eleverna i Övertorneå enligt det
som förväntas av dem. För att ge en mer nyanserad
bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att
tillhandahålla de faktiska betygsresultat som skolor

Mått 28: Omställningen till ett nytt arbetssätt, där
varje hemtjänsttagare beställer en tjänst utifrån sitt
bedömda behov kan medföra att det kan upplevas
att det finns mindre tid till övrig social samvaro vid
utförandet av insatser.

Mått			

Resultat
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b. Andel godkända elever i åk 3 i de nationella proven, %:

2013: 75%
2012: 84%

18. Andel elever om är behöriga till gymnasiet, %:

2013: 75,9%
2012: 84%

20. Kostnad per betygspoäng, grundskola:

2013: 528 tkr
2012: 418 tkr

24. Kostnad per brukare, äldreboende:

2013: 613 tkr
2012: 568 tkr

25. Andel nöjda med sitt äldreboende, %

2013: 64%
2012: 61%

27. Kostnad per hemtjänsttagare:

2013: 106 tkr
2012: 140 tkr

28. Andel nöjda hemtjänsttagare, %:

2013: 87%
2012: 93%
18
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Mått 31, 33, 35: Avser mått som främst kan betraktas
vara av övergripande samhällelig och social karaktär,
som konjunkturförändringar vilket är utanför den
kommunala kontrollen.

Område 5 Din kommun som
samhällsutvecklare

Mått: 38: Inga förändringar har vidtagits i
verksamheten avseende inköp av ekologiska
råvaror, menyer, etc. Utan dessa är i samma nivå som
föregående år. Noterad minskning från föregående
år ska således betraktas vara inom en felmarginal.

Syftet med måtten (mått 31-39) inom område 5
är att ge kunskap om kommunens bidrag som
samhällsutvecklare
och
medborgarnas
och
företagens möjlighet att etablera sig och kunna
försörja sig inom kommungränsen.
Mått			

Resultat

31. Andelen förvärvsarbetare i kommunen, %:

2013: 75,4%
2012: 75,1%

33. Antal nya företag som startats per 1 000 invånare, %:

2013: 4,2%
2012: 4,2%

35. Sjukpenningstal bland kommunens invånare, %:

2013: 9,2%
2012: 7,9%

38. Andelen inköpta ekologiska livsmedel, %:

2013: 18,0%
2012: 20,0%
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Omvärldsanalys
Omvärldsanalys har till uppgift att spegla hur yttre
omständigheter kan påverka eller kan komma att
påverka Övertorneå kommun. I ekonomirapporten
”Om kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2013” görs en bedömning av det ekonomiska
läget både inom och utom landets gränser. Omvärldsanalysen baseras på denna rapport samt även
på samhällsekonomiska nyheter från sektionen för
ekonomianalys hos SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting).

Det sammanlagda resultatet för kommuner och
landsting uppgår till 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2013. Resultatet motsvarar god
ekonomisk hushållning i kommunsektorn som är 2
procent av skatter och statsbidrag. Bortsett från engångseffekter som återbetalade försäkringspremier
från AFA Försäkring och kostnader för omräkning
av pensioner, uppgår kommunernas resultat till
drygt 10,5 miljarder och landstingens resultat till 3,7
miljarder. Kommunernas resultat för 2013 uppgår
till 15,7 miljarder kronor och endast 26 av landets
290 kommuner redovisar underskott. Kommunernas resultat förstärks för andra året i rad av återbetalade försäkringspremier från AFA Försäkring med
sammanlagt nära 8 miljarder kronor.

Samhällsekonomi och kommunerna
Den svenska ekonomin har utvecklats fortsatt svagt
under hösten. Positiva signaler från omvärlden och
från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten tar bättre fart nästa år. Bedömningen är att Sveriges BNP i år växer med 0,9 procent och nästa år med
2,7 procent.

Landstingens resultat uppgår till minus 1,8 miljarder kronor och bara 4 av 20 landsting redovisar
överskott. Främst är det en följd av en sänkning av
diskonteringsräntan för beräkning av pensioner,
RIPS, som belastar resultatet med drygt 8 miljarder kronor. Exklusive engångseffekter för AFA och
RIPS-räntan redovisar 16 av 20 landsting positivt resultat för 2013.

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar nästa år – såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer
i relativt snabb takt. Även exporten ökar, men här
väntas tillväxten bli mer begränsad. Utvecklingen
i omvärlden har gradvis stärkts under 2013. På de
flesta håll ser förutsättningarna ännu bättre ut inför
nästa år, men tillväxten internationellt kommer trots
det inte att nå upp i några höga tal och det får till
följd att också den svenska exportens utveckling blir
relativt dämpad.

Regionen
Tornedalen är inne i ett expansivt skede just nu trots
att det är lågkonjunktur i stora delar av Europa. Den
stora motorn för Tornedalen är den påbörjade gruvverksamheten i Kaunisvaara i Pajala kommun. Man
räknar med att under de närmaste åren kommer
gruvindustrin i norra Norrbotten att behöva anställa
cirka 5000 personer. Däremot blev inte handelsexpansionen i Haparanda-Torneå den sysselsättningsskapande motor för Övertorneå kommun som man
hade hoppats på. Försörjningen för att klara behoven av mer yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning är Övertorneå och Tornedalen väl rustade för
tack vare Utbildning Nord, där cirka 500 personer
från Sverige, Norge och Finland får sin utbildning.
Genom samverkan österut förstoras regionen och
nya marknader öppnas. Kommunikationsmöjligheter med flyg, tåg och buss samt IT i Finland ökar
också vår marknad och tillgänglighet. Dessutom får
vi ett större utbud av varor och tjänster om vi tänker
över nationsgränsen. Bortom Finland finns en ännu
större marknad och kundkrets som är på uppgång.
Köpkraften i Ryssland ökar och likaså den ryska turismen i vår region.

Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras
gradvis under 2014. Nedgången i arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.
Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent
och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive
hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent.
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets
tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och
löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt
fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av
pensionsinkomsterna till följd av att den så kallade
bromsen aktiveras.
Nyckeltal för den Svenska ekonomin
Procentuell förändring
2013

2014

2015

2016

2017

BNP

0,9

2,7

3,6

3,8

2,9

Sysselsättning,
timmar

0,4

0,6

1,4

1,7

0,8

Öppen arbetslöshet,
nivå

8,0

7,8

7,4

6,8

6,6

Timlön, konjunkturlönestatistik

2,5

2,8

3,2

3,6

4,0

KPI

0,0

1,3

2,4

2,9

3,2

Realt skatteunderlag

1,9

1,1

2,1

2,4

1,7
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Allmän översikt
Åldersstruktur
Åldersstrukturen i en kommun är viktig ur kostnadssynpunkt. Målgruppen för den kommunala
verksamheten är främst barn, ungdom och äldre.
Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar de
kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än i
övriga ålderskategorier. Den kommunala kostnaden
för personer i åldersgruppen 0 till färdigutbildad
ligger i storleksordning 75 000-140 000 kr per person
och år. En färdigutbildad ”kostar” cirka 8 000 kronor per år, samtidigt som personen genererar skatteintäkter till kommunen. Vid pensionsålder uppgår
kostnaden för en person till cirka 20 000 kronor per
år för att successivt öka till 310 000 kronor/år när individen kommer till en ålder av 80 +. Nedan framgår
Övertorneå kommuns folkmängd och åldersstruktur mellan åren 2004 och 2013.

För Övertorneås del växer en bild fram av en kommun med förhållandevis låg produktion per capita,
minskande sysselsättning, låg skattekraft, litet skatteunderlag, låg utbildningsnivå samt ofördelaktig
näringslivsstruktur. Norrbotten har i många avseenden haft en ogynnsam utveckling i förhållande till
riket och Övertorneå kommun har haft en negativ
utveckling i förhållande till Norrbotten. Det som varit problem för Norrbotten har i än större grad varit
problem för Övertorneå. Till detta kommer en äldre
befolkning än länet och riket i sin helhet och en högre försörjningskvot. Prognoser över de närmaste
15-20 åren pekar på att Övertorneås åldersstruktur
och försörjningsbörda kommer att försämras ytterligare både i absoluta termer och i förhållande till
länet och riket i stort.
Befolkningsstrukturen och kommunens utveckling
En viktig fråga för alla kommuners utveckling är befolkning och sysselsättning. Kommuner av Övertorneås karaktär – med en lång period av befolkningsminskning – har generellt en ofördelaktig struktur
på befolkning och sysselsättning.

Ålder

Befolkningsutveckling
Invånarantalet var vid årsskiftet 4 709 personer. Det
är en minskning sedan förra årsskiftet med 63 personer. De sista tio åren har befolkningen minskat
med 535 personer, vilket motsvarar 11,4 procent. Av
tabellen nedan framgår antalet födda, döda, in- och
utflyttade åren 2004-2013. Av folkmängden utgör
46,5 procent kvinnor och 53,5 procent män, varav
25,3 procent är utrikes födda.
År

InUtNetto
flyttade flyttade

Födda

Döda

Netto

2013

25

78

- 53

223

232

2012

29

76

- 47

250

241

9

2011

37

67

- 30

268

240

28

2010

40

94

- 54

245

297

- 52

2009

33

77

- 44

259

267

-8

2008

39

75

- 36

215

302

- 87

2007

32

97

- 65

288

300

- 12

2006

40

92

- 52

243

253

- 10

2005

38

74

- 36

254

235

19

2004

26

84

- 58

234

262

- 28

-9

21

0-6

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

80 + Totalt

2013

242

546

394

733 1 441

992

361 4 709

2012

264

543

409

750 1469

961

376 4 772

2011

277

577

377

766 1 496

938

379 4 810

2010

263

612

371

771 1 509

922

364 4 812

2009

272

651

362

809 1 518

936

372 4 920

2008

265

671

352

825 1 549

940

370 4 972

2007

273

687

356

898 1 555

954

369 5 092

2006

293

701

341

902 1 593

962

376 5 168

2005

285

740

347

927 1 567

984

379 5 229

2004

296

750

321

954 1 558

983

382 5 244
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Sysselsättning
Fler sysselsatta under 2013
Under 2013 var i genomsnitt 4 647 800 sysselsatta i
hela riket, vilket är en ökning med 51 200 personer
jämfört med 2012. Antalet arbetslösa ökade med
29 500 till 432 500 personer, arbetslösheten var därmed 9,3% av arbetskraften. Årsmedeltalet för de öppet arbetslösa uppgick i Övertorneå till 130 personer
år 2013, eller 4,5%. Motsvarande tal året innan var
125 personer, eller 4,5%. Årsmedeltalet sysselsatta
i arbetsmarknadsprogram var 119 personer eller
4,3%, jämfört med 4,2% under 2012.
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Antal arbetsställen med anställda 2004-2013
Kommun/År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Övertorneå

197
160

162

154

130
133

124

100

125

50
Antal
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Branschstruktur

218

Företagsamhet i andel av befolkning 2013
Kommun

7%
6%

11%

4%

51%

2%

Antal Andel Andel
Andel Tillföretag- företag- kvinunga växt
samma samma nor

Tillväxt Tillväxt
kvin- unga
nor

Haparanda

642

8,8%

4,3%

4,2%

Palala

621

14,0%

7,6%

5,8%

4,1%

-7,2%

Överkalix

309

12,4%

7,3%

3,4% -1,6% -1,2%

-8,7%

Övertorneå

457

13,3%

6,4%

4,1% -0,2% -1,0%

-7,9%

18 467

10,0%

5,7%

4,5%

1,6%

2,4%

0,9%

853 000

12,1%

7,3%

5,6%

1,4%

2,2%

1,0%

Norrbotten

7%

Riket

0,5% -1,3% - 1,2%
0%

Källa: Svenskt Näringsliv

6%
Areella

229

Företagsamheten i kommunen och länet
Under år 2013 ökade företagsamheten i Norrbottens
län med 299 individer, vilket motsvarar en
tillväxttakt på 1,6%. För fjärde året i följd växer
således Norrbottens företagsamhet snabbare än
rikets. Toppnoteringen i länet uppmättes år 2007 då
den lokala företagsamheten växte med 3,7%. Rikets
tillväxt av företagsamheten har samtidigt ökat till
1,4% från förra årets notering på 0,6%. Övertorneå
har en tillväxt på -0,2%. I majoriteten av Sveriges
län har kvinnornas företagsamhet utvecklas
bättre under det senaste året än vad den generella
företagsamheten gjort. I Övertorneå är tillväxten av
kvinnors företagsamhet -1,0% och siffran för riket är
2,2%. Tillväxttakten för unga företagsamma är -7,9%.

185

150

212 210

78,2% av samtliga arbetsställen inklusive jord- och
skogsbruk i Övertorneå kommun saknar anställda.
2013 uppgick antalet arbetsställen i Övertorneå till
1 000 st. 782 av dessa hade inga anställda, 180 hade
1-9 anställda, 33 arbetsställen hade 10-49 anställda
och 5 arbetsställen hade över 50 anställda.
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200

200 197 212 213 211 210

6%

Som företagsam räknas individer som har en
f-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag
eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag. Alla individer som uppfyller något av
dessa kriterier räknas som företagsamma i denna
mätning*. Individerna räknas bara en gång oavsett
om personen ansvarar för ett eller flera företag.

Tillverkning, gruvor, energi

Byggindustri

Handel

Hotell och restaurang

Transport och kommunikation

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

Myndigheter, utb, hälso- och sjukvård

Andra samhälleliga och personliga tjänster

Största branschen i kommunen sett till antalet
arbetsställen är de areella näringarna (jordbruk,
skogsbruk, fiske, jakt och rennäring) där 51% av
kommunens arbetsställen återfinns. Jämförande
värde för länet är 38%, respektive 20% för riket.

* På http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/
archive/00017/Metodbeskrivning_17119a.pdf finns
en utförlig beskrivning.
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Tillväxtpotential

Utmaningar (Generationsväxlingen)

Att vårda Övertorneå kommuns varumärke och
attraktivitet utgör grundläggande förutsättningar
för tillväxt. Vi måste vara en kommun där man
trivs, ung som gammal och där man ges möjlighet
till trygghet och självförverkligande. Kommunens
arbete med att utveckla kvalitén och servicen
gentemot medborgaren är en viktig del i detta. Vi
måste ta tillvara och förädla de resurser som vi har i
vår närhet. Skogen är en viktig tillgång i kommunen.
Den är grunden i vårt arbete med energiomställning
och utveckling av de gröna näringarna. I
Övertorneå finns stor potential att producera energi
i form av el. Notera vindkraftverksbyggena i norra
kommundelen, samt vattenkraftverken i Ekfors
och Taipale. Energiutveckling där vi helt lämnar
användandet av fossilt bränsle är, inte bara en vision,
utan ett reellt mål.

Generationsväxlingen är en av kommunens största
utmaningar de kommande åren. Det kommer att
ske en extra stor pensionsavgång under åren fram
till 2015, vilket leder till att arbetskraftstillväxten
hämmas. Det totala antalet arbetade timmar begränsas,
vilket i sin tur begränsar möjligheten för tillväxt i
BNP. Generationsväxlingen drabbar olika regioner
och branscher olika hårt. Den stora utmaningen blir
att motverka brist på arbetskraft genom att så långt
som möjligt sätta in olika strategier för att få ett ökat
arbetskraftsdeltagande hos befolkningen i aktiv
ålder, samt att minimera strukturarbetslösheten
(Arbetsförmedlingen, Ura 2010:5).
I organisationen Övertorneå kommun beräknas 203
medarbetare gå i pension under de närmaste tio åren.
Av dessa är en stor del undersköterskor, ett yrke
som redan nu har börjat bli svårrekryterat. Här bör
kommunen titta på lokala utbildningsmöjligheter i
dessa bristyrken och underlätta för egenföretagare
att utföra vissa av dessa tjänster. För att Övertorneå
kommun ska kunna konkurrera om arbetskraften i
framtiden är det viktigt att kommunen ses som en
god arbetsgivare. Samverkan i en årlig minimässa,
KarriärExpo, har visat på behovet att synliggöra
kommunens arbetsgivares utbud vad avser
sysselsättning och återrekrytering av arbetskraft.
Fortsatt samarbete är viktigt för att skapa lösningar.

Självförsörjningsgraden för livsmedel i Norrbotten
är idag låg med bara 25 procent självförsörjning i
kött. Efterfrågan på närproducerat livsmedel ökar
och skapar utvecklingsmöjligheter inom jordbruket
i Övertorneå kommun. Dessutom finns möjligheter
med vidareförädling av vilt kött och bär. Ökad
produktion av livsmedel och förnybar energi är
viktig för en hållbar utveckling av kommunen,
och stärker Övertorneå kommuns varumärke som
”Sveriges första Ekokommun”. Vår vackra och
storslagna natur gynnar besöksnäringen, som redan
idag är en bransch som ser ljust på framtiden och
spår en fördubbling av gästnätter, anställda och
omsättning till 2020. Utvecklingspotential finns bl.a.
kring Luppioberget och Kattilakoski, samt jakt- och
fisketurism. Gruvutvecklingen i Norrbotten men
även i vår egen kommun och Ylitornio kommun är en
annan stark möjlig och reell sysselsättningsskapare
nu och i framtiden. Gruvutvecklingen ger möjlighet
till tillväxt i både utbildningssektorn och i lokala
företag som levererar produkter till gruvindustrin.
Slutligen måste vi se till att ta tillvara den unika
kultur och historia som finns i Tornedalen och
se den som en resurs. Kreativa näringarna är en
förutsättning för ett attraktivt samhälle och därmed
kommunens utveckling. Här pågår ett spännande
projekt i utvecklingen av en konsthall i Hedenäset,
som kommer att berika kommunens kulturella
tillgångar ännu mer.
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Ekonomisk översikt
Finansiell analys

Nämndernas driftsredovisning 2013

Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa
vilka förhållanden som utgör styrkor respektive
svagheter för Övertorneå kommun. Syftet är att ge
olika typer av bedömare möjlighet att avgöra om
kommunen ur ett finansiellt perspektiv har en god
ekonomisk hushållning.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser pekade i delårsrapporten efter augusti månad
på en avvikelse jämfört med budget på –7,6 mkr.
Vid årets slut var avvikelsen -8,5 mkr mot budget.
Kommunen prognostiserade ett överskott på total
nivå för 2013 och därmed krävdes inga större besparingsåtgärder under innevarande år. Däremot blev
budskapet till samtliga nämnder som gick med underskott att redovisa åtgärder inför kommande budget och planperiod, för att kommunen på lång sikt
ska bibehålla en ekonomi i balans. Störst avvikelse
mot prognosen visar Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Förklaringen till det är framförallt på
fastighetssidan inom tekniska enheten som visar 2,5
mkr sämre än prognosen i augusti, samt särskilda
omsorgen, LSS/SFB och äldreomsorgen som tillsammans gick 1,8 mkr bättre än prognosen i augusti.

Årets resultat
Övertorneå kommun redovisar 2013 ett resultat på
4,9 mkr vilket är 0,8 mkr bättre än budgeterat. Jämfört med föregående år är det en försämring med
6,8 mkr. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara 1,0 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Årets resultat är 1,7 procent vilket
innebär att det finansiella målet är uppfyllt för 2013.
Årets resultat påverkas av återbetalning premier
från AFA med 6,3 mkr, byte av kapitalförvaltare vilket bidraget till ett positivt finansnetto med totalt 8,5
mkr, en nedskrivning av det bokförda värdet på två
verksamhetsfastigheter med 5,7 mkr samt en sänkning av diskonteringsräntan för pensionskostnader
som påverkat finansnettot negativt med 1,8 mkr.

Budgetavvikelse nämnder 2013

Årets resultat, mkr

Prognos
augusti

Bokslut
2013

Kommunfullmäktige

0

-367

- 367

Revision

0

32

32

Överförmyndare

0

94

94

Kommunstyrelse

- 3 337

- 6 147

- 2 810

84

106

22

0

- 59

- 59

- 764

- 676

88

Socialnämnd

- 3 570

- 1 479

2 091

Summa nämnder

- 7 587

- 8 496

- 909

Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

25

Barn- och utbildningsnämnd

20,1
20
15

12,5

11,7

Avvikelse
mot
prognos

10
5,4

Nämndernas budgetavvikelser 2013

4,9

5

Kommunfullmäktige redovisar en negativ avvikelse på 367 tkr mot budget, vilket i huvudsak beror på
uppkomna kostnader i samband med förvärvet av
Ekfors kraft i Konkurs AB.

0
2009

2010

2011

2012

2013

Revisionen redovisar ett litet överskott på 32 tkr
mot budget.
Överförmyndaren har en positiv avvikelse mot
budget med 94 tkr. Avvikelsen beror till största del
på att det blivit lägre arvodeskostnader än beräknat
under året.
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Nettokostnader

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse
mot budget med 6 147 tkr. Den största avvikelsen
finns på tekniska enheten med totalt -6 465 tkr och
förklaras bland annat av akut reparation av simbassängen i centrum på grund av läckage, vattenskador på några av fastigheterna, högre kostnader på
löpande underhåll av fastigheterna än budgeterat,
högre driftskostnader än budgeterat på några verksamhetsfastigheter, högre kostnader för avfall-/
verksamhetsavfall samt slamtömning än budgeterat, inför 2014 höjs flera av taxorna inom VA och
renhållning för att bättre motsvara de kostnader
kommunen har. Kostverksamheten går med ett underskott mot budget på totalt 1 126 tkr och förklaras
bland annat av högre livsmedelskostnader, högre
personalkostnad än budgeterat på grund av fortsatt öppethållande av en mindre enhet samt högre
städ- och kemikaliekostnader på grund av försenad
upphandling. Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen går med mindre överskott mot budget.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Nettokostnader inklusive avskrivningar får inte vara högre än 98 procent om den
långsiktiga ekonomiska målsättningen ska vara
uppfylld. För Övertorneå kommun uppgår nettokostnader inklusive avskrivningar till 99,3 procent
för 2013 (exkl nedskrivning på 5,7 mkr). För 2012
uppgick andelen till 98,3 procent. Om denna trend
fortsätter finns en risk att kommunen inte kan bedriva god ekonomisk hushållning på längre sikt.
Utveckling av nettokostnader inkl avskrivningar
samt skatteintäkter och utjämningsbidrag, mkr
300
295

295
290
285

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott mot budget på 106 tkr vilket bland annat beror
på lägre kostnader på miljöinspektören och kostnader inom mät- och karttjänster.
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284

293
286

284
Nettokostnader

284

283

Skatteintäkter/stats/utjämningsbidrag

279

275
270

272

265

Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse med 676 tkr beror på kostnader för SFI
som ej varit budgeterade för året enligt övergripande beslut.
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Intäkter och kostnader

Socialnämndens negativa budgetavvikelse med
1 479 tkr beror bland annat på ökad kostnad för
försörjningsstöd 1 139 tkr, ökad kostnad för institutionsvård vuxna och barn 2 958 tkr, ökad kostnad
för hög sjukfrånvaro och utökad bemanning på
särskilt boende för att möta behovet hos brukarna
1 300 tkr. Socialnämnden minskar sitt prognostiserade underskott rejält på grund av retroaktiv ersättning från Försäkringskassan gällande tre domar
som Övertorneå kommun vunnit, totalt visar LSS/
SFB området ett postitivt överskott mot budget på
2 477 tkr. Särskilda omsorgen visar ett överskott på
548 tkr, HSL ett överskott på 648 tkr och Hemtjänsten ett överskott på 790 tkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag har sammantaget ökat med 3,4%, vilket kan ställas i relation till
förändringen av verksamhetens nettokostnad som
har ökat med 5,5%. För att på lång sikt bibehålla
en god finansiell hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större än ökningen av
skatteintäkter och statsbidrag. Under året uppgick
totalt skatteintäkter och statsbidrag till 294,7 mkr,
en ökning jämfört med föregående år med 10,0 mkr.
Intäkterna från kommunens egna skatteunderlag
har ökat med 4,3 mkr till 166,9 mkr. En annan väsentlig inkomstkälla är de generella statsbidragen
som uppgår till 127,8 mkr. De periodiserade skatteintäkterna baseras enligt gällande rekommendationer på prognos i december 2013 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kultur- och fritidsnämndens negativa budgetavvikelse med 59 tkr beror på högre kapitalkostnader än
beräknat.

Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 7,8 mkr högre än budget, vilket uppvägde att
verksamhetens nettokostnader överskred budget
med sammanlagt 7,0 mkr. Följden av detta blev att
årets resultat blev 0,8 mkr bättre än budget.

Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Intäkts- och kostnadsutveckling

Utöver nämndernas budgetavvikelser på -8,5 mkr
finns centralt redovisade verksamhetsintäkter och
kostnader. Dessa avvek från budget med 1,7 mkr.
Avvikelsen beror bland annat på att kommunen,
i likhet med alla andra kommuner och landsting i
landet, fått en ej budgeterad återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA för åren 2005 och
2006. För Övertorneå kommun blev återbetalningen
6,3 mkr. Denna post betraktas som jämförelsestörande. Av övriga gemensamma poster blev pensionskostnaderna 0,3 mkr högre än budget. Avskrivningarna översteg budget med 6,1 mkr vilket främst
beror på att kommunen investerat mer under 2013
än budgeterat samt att en nedskrivning av anläggningstillgångar på 5,7 mkr gjorts som ingår i posten
för avskrivningar.

Intäkts- och kostnadsutveckling

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter, %
förändring

1,31

0,26

-0,41

2,22

4,79

- varav
verksamheten

4,62

-2,54

-0,23

9,4*

8,55*

- varav skatter
och utjämning

0,2

1,16

-0,46

-0,34

3,37

Kostnader, %
förändring

-0,79

-1,23

2,96

1,52

5,47

- varav
verksamheten

-1,29

-1,17

3,07

1,48

5,47

- varav
avskrivningar

9,97

-2,44

0,34

2,35

5,51

*) AFA försäkringar ökade intäkterna med ca 6,3 mkr 2012 och 2013.

Verksamhetsintäkterna som till stor del består av bidrag och avgifter för bland annat barn- och äldreomsorg samt vatten och avlopp har ökat från 2012 med
8,6 procent. Den största intäktsökningen är inom ersättning personlig assistans från försäkringskassan,
den har ökat med 5,2 procent främst beroende på en
retoraktiv ersättning på grund av vunna domar.

Kommunalskatt
På grund av att ansvaret för hemsjukvården från
2013 helt ligger hos kommunen gjordes en skatteväxling med 22 öre per skattekrona mellan länets
kommuner och landstinget. Kommunen valde att
öka sin utdebitering med det skatteväxlade beloppet
och ligger därför på den nya nivån, 21,75 kr (21,75%).
Förutom den skatteväxlande utdebiteringen på 0,22
öre har det inte skett någon förändring av skattesatsen, det innebär att den totala skatten för Övertorneåborna kvarstår på 31,93 kr exkl begravningsavgift
och medlemsavgift till Svenska kyrkan. (31,93% av
den taxerade inkomsten).

Verksamhetskostnaderna har ökat från 2012 med
5,5 procent. Personalkostnader utgör den största
delen av kostnaderna. Kommunens pensionskostnader uppgick 2013 till 18,0 mkr och var därmed 2,0
mkr högre än föregående år. De största enskilda posterna 2013 var den avgiftsbestämda ålderspensionen
som årligen betalas ut för placering av den enskilde
arbetstagaren, 7,4 mkr, pensionsutbetalningar 6,4
mkr och löneskatt 3,5 mkr. Förändringen av diskonteringsräntan för pensioner påverkar årets resultat
med 1,8 mkr inklusive löneskatt och redovisas som
en jämförelsestörande post.

Den totala kommunalskatten till kommun och
landstinget låg 77 öre över medelutdebiteringen i
länet och 20 öre över riket.
Låg skattesats är en potential för att kunna möta
ökade resursbehov hos verksamheten genom skattehöjning. Hög skattesats innebär en begränsning av
det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.

Finansnettot 2013 är 8,5 mkr. Detta är en förbättring med 1,5 mkr jämfört med föregående år och 7,5
mkr bättre än budget. Förbättringen förklaras främst
med byte av extern kapitalförvaltare under 2013, vilket inneburit att hela kapitalförvaltningen är omsatt
och det bokförda värdet per den 31 december uppgår till 159,3 mkr jämfört med 148,6 mkr föregående
år, vilket är en ökning med 10,7 mkr.

Taxor och avgifter
Ett flertal av de taxor som kommunen tillämpar har
inte justerats sedan 2010 senaste åren, vilket gör att
kostnadstäckningen inom flera områden inte längre
upprätthålls. Detta har föranlett att kommunfullmäktige beslutat att justera taxorna inom bland annt
följande områden från och med 1 januari 2014; taxor
enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel
med vissa receptfria läkemedel, renhållningstaxan,
slamtömningstaxan och VA-taxan. Övriga taxor och
avgifter ska ses över och indexregleras årligen.
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soliditeten skulle vara oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle understiga 65 procent.
Även soliditeten för koncernen ökar med 1,3 procent
i jämförelse med föregående år och uppgår till 60,0
procent. För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden
som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som 2013 värderades upp kraftigt
på grund av ändrad diskonteringsränta. Skulle detta
åtagande, vid årsskiftet uppgående till 184,0 mkr
inklusive löneskatt, läggas in som en avsättning i
balansräkningen sjunker kommunens soliditet från
71,1 procent till 52,1 procent vilket är väldigt bra
jämfört med andra kommuner. De flesta kommuner
och landsting i landet skulle få en negativ soliditet
om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen.

Tillgångar och skulder
Kommunens totala tillgångar uppgår till 504,9
mkr vilket är en ökning med 2,6 mkr jämfört med
2012. De materiella anläggningstillgångarna består
av mark, byggnader, maskiner och inventarier och
uppgår till 260,5 mkr. De finansiella anläggningstillgångarna uppgår till totalt 43,4 mkr och består till
största delen av utlämnade lån till Övertorneå Värmeverk AB med 25,0 mkr samt aktiekapital till Övertorneå Värmeverk 1,0 mkr och Övertorneå Energi
AB 12,0 mkr, samt grundfondskapital till Stiftelsen
Matarengihem på 2,9 mkr. Den del av tillgångarna
som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Övertorneå kommun
har historiskt haft en skuldsättningsgrad runt 31
procent. 2013 uppgick skuldsättningsgraden till 28,9
procent. Skuldsättningsgraden har därmed minskat
något jämfört med tidigare år.

Soliditetens och skuldsättningsgradens utveckling
2009-2013

De kortfristiga skulderna uppgick till 76,3 mkr, en
minskning med 2,2 mkr sedan föregående år, vilket
framförallt beror på lägre leverantörsskulder än tidigare. Vid årets slut var kommunens långfristiga
låneskuld 50,0 mkr, varav 25,0 mkr avser eget lån
och 25,0 mkr avser Övertorneå Värmeverk AB. Under året har 2,5 mkr bokats om till kortfristig del
av långfristig skuld och amorteras 31 januari 2014
hos Kommuninvest för Övertorneå Värmeverks del.
Snitträntan på lånet har varit 1,94 procent under året
och löper tillsvidare med en rörlig ränta med 60 dagars uppsägningstid.

100%

Stiftelsen Matarengihem hade vid årets slut långfristiga lån på 91,9 mkr, en minskning med 3,4 mkr
från året innan. Övertorneå Energi AB upptog ett lån
med kommunal borgen på 72,0 mkr den 30 december 2013, för att finansiera övertagandet av fd Ekfors
kraft från konkursförvaltaren den 2 januari 2014.
Övertorneå kommun har ett aktiekapital på totalt
12,0 mkr i Övertorneå Energi AB och det är ett helägt
kommunalt bolag.

Likviditet

90%
80%

33,5

30,4

31,2

29,5

28,9

70%
60%

Skuldsättnings
grad

50%
40%
30%

66,5

69,6

68,8

70,5

71,1

Soliditet

20%
10%
0%
2009

2010
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Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens kassalikviditet, likvida medel och kortfristiga placeringar
i förhållande till kortfristiga skulder, har ökat jämfört med föregående år med 19 procentenheter till
244 procent. Då ett minimivärde för detta riskmått
brukar anses vara 100 procent måste det konstateras
att kommunens likviditetsrisk på kort sikt är mycket
bra. De likvida medlen, tillgångarna i kassa, bank,
plusgiro samt extern kapitalförvaltning, ökade under året med 9,9 mkr till 186,4 mkr. Orsaken till förbättringen jämfört med föregående år är att hela den
externa kapitalförvaltningen är omsatt under året
när ny kapitalförvaltare upphandlades. Därmed har
det bokförda värdet på den externa kapitalförvaltningen ökat med 10,7 mkr under året.

Avsättningarna i kommunen består av intjänad pensionsrätt, särskild avtalspension och visstidspension
för förtroendevalda, sammanlagt 19,4 mkr.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor
del av kommunens tillgångar som finansierats av
egna medel. Förändringen i detta finansiella mått 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. Kommunens
soliditet uppgår år 2013 till 71,1 procent och har därmed förbättrats med 0,6 procentenheter jämfört med
föregående år. Det finansiella målet för 2013 var att

Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet
som utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Detta mått har förbättrats
med 0,8 mkr jämfört med 2012 och var vid bokslutet postitivt på 124,7 mkr. Övertorneå kommuns
likviditet låg år 2013 på 32,2 procent. Detta innebar
förenklat att kommunen kunde betala 32,2 procent
av 2013 års utgifter utan att få in nya pengar. Betalningsredskapen var i detta fall knappt fyra månader.
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Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser

Rörelsekapitalets utveckling 2009-2013
140

100

125,9

117

120

124,7

123,9

De totala borgensåtagandena var 173,0 mkr vid
utgången av 2013, en betydligt högre nivå än 2012
då ett nytt borgensåtagande på 72,0 mkr till Övertorneå Energi AB är tecknat den 30 december 2013.
Av kommunens totala borgensåtagande är 163,9
mkr beviljade till kommunens helägda bolag, vilket
motsvarar 94,6%. Någon större risk avseende dessa
borgensåtaganden föreligger inte i dagsläget. De senaste åren har inget infriande av borgensåtagande
behövt ske.

94,3
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Extern kapitalförvaltning

Borgensåtagande 2013, mkr

Sedan 1998 anlitar kommunen en extern kapitalförvaltare för en större del av de likvida medlen.
Värdet per 31 december 1998 uppgick till 71 334 tkr.
Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer
2011-12-12 skall andelen aktier och aktierelaterade
instrument som lägst uppgå till 10% och som högst
till 40% av förvaltningsportföljens tillgångar varav den utländska respektive den svenska andelen
högst får uppgå till 25%. Normalläge är 30% aktier
varav hälften i utländska aktier, 70% i svenska räntebärande värdepapper, som direktinvestering eller
i räntebärande värdepappersfonder. Sedan juni 2013
är Söderberg & Partners kommunens externa kapitalförvaltare. Portföljens bokförda värde per den 31
december 2013 uppgår till 159,3 mkr och marknadsvärdet till 167,3 mkr.

Likvida medel

2013-01-01 2013-12-31
519

605

Procent av
portföljen

Förändr.

0,3

86

Svenska aktier

30 842

17 460

11,0

- 13 382

Utländska aktier

19 182

17 460

11,0

- 1 722

Räntebärande
värdepapper

75 701

107 934

67,7

32 233

Alternativa investeringar

22 379

15 872

10,0

- 6 507

148 623

159 331

100,0

10 708

Totalt

91,9

Övertorneå Energi AB

72,0

Förlustansvar statliga bostadslån egnahemsägare
Brf Väktaren
Summa borgensåtagande

3,6
5,5
173,0

Övertorneå kommun har som medlem i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per
2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett avtal om
hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun
vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret.

Nya riktlinjer för den externa kapitalförvaltningen är
framtagen och börjar gälla 1 mars 2014. Ändringen
föreslås på grund av en anpassning till förhållanden
på marknaden samt kommunens målsättning gällande avkastning och risk på förvaltat kapital. Den
största förändringen innebär att vi inför en riskkontrollerad förvaltning, vilket innebär att kapitalet ska
förvaltas utifrån en riskkontrollerande strategi där
risken ska bevakas löpande. Fördelningen av kommunens kapitalförvaltning mellan räntor, aktier, alternativa placeringar och likvida medel kommer att
anpassas utifrån bästa förhållanden på marknaden.
Det bokförda resultatet på extern kapitalförvaltning
uppgår till 10,7 mkr. Resultatet fördelas enligt följande; utdelning aktier 1,9 mkr, realisationsvinster
aktier 8,2 mkr, fondräntor 3,6 mkr, bankkostnader
0,4 mkr, realisationsförluster aktier 2,6 mkr.
Bokfört
värde i tkr

Stiftelsen Matarengihem

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld
enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär
att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock viktig att beakta ur risksynpunkt,
eftersom skulden ska finansieras de kommande cirka fyrtio åren. Stora pensionsavgångar väntar framöver med kraftiga utbetalningar som följd.
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick
till 203,4 mkr inklusive löneskatt, varav 184,0 mkr
eller 90,4 procent redovisas utanför balansräkningen
som ansvarsförbindelse och 19,4 mkr i balansräkningen som en avsättning för pensioner. Under 2013
sänktes diskonteringsräntan gällande beräkningen
av framtida pensionsskulder vilket har bidraget till
att ansvarsförbindelsen ökade med 14,0 mkr från föregående år, samt att avsättning till pensioner i balansräkningen ökade med 1,7 mkr.
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Pensionsförpliktelser 2009-2013 inkl löneskatt, mkr

Känslighetsanalys, tkr

2009

2010

2011

2012

2013

Borgensåtagande

Avsättningar

12,4

13,4

16,7

16,6

19,4

Ränteförändringar lån, 1%

Pensionsförpliktelser

163,5

155,6

172,3

174,0

184,0

Total pensionsskuld *)

175,9

169,0

189,0

190,6

203,4

*) Aktualiseringsgrad 79,0%

173 221
250

Löneförändringar, 1%

1 962

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, minskning 50 personer

3 053

Kapitalfövaltning, förändring 1%

1 593

Förändrad utdebitering, 1 krona

8 140

Personalförsäkringar
Detta konto/verksamhet har använts för justeringar
av personalens sociala avgifter, semesterlöneskulder, timanställda arbetstagare, pensioner samt i år
även återbetalning av AFA premier för åren 2005 och
2006. Den fastställda arbetsgivaravgiften för 2013,
uppgick till 38,46 procent. Arbetsgivaravgift enligt
lag till 31,42 procent, avtalsförsäkringarna till 0,21
procent, kommunalt kollektivavtal pension inklusive löneskatt till 6,83 procent. Dessa arbetsgivaravgifter har gett kommunen, justeringsvinster på totalt
0,4 mkr. Justeringen av semesterlöneskulden och
timanställda löner gav en bokföringsförlust om 0,1
mkr. Särskild löneskatt, avsättning pensioner, förändring pensionsavsättning och pensionskostnad
individuell del har gett en justeringsförlust på totalt
0,4 mkr. Återbetalning av AFA premier uppgår till
6,3 mkr. Totalt uppvisar kontot personalförsäkringar
en redovisnings- och budgetvinst på 5,7 mkr.

Kommunen och balanskravet
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. Endast balans mellan intäkter och kostnader är
dock inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett
över en lägre period. För att säkra det egna kapitalet
och bygga upp medel för reinvesteringar krävs att
kommunen redovisar positiva resultat. Kommunens
redovisade resultat enligt resultaträkningen är positiv om 4,9 mkr. Enligt praxis och rekommendationer
bör inte realisationsvinster eller realisationsförluster
medräknas då avstämning mot balanskravet görs.
Efter justering för realisationförluster på 0,2 mkr
uppgår kommunens resultat enligt balanskravet
2013 till 5,1 mkr och uppfyller därmed kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka
från föregående år. Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta budgeterade medel från eget kapital
för finansiering av Familjecentral i Övertorneå 20142015 samt Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen
2014.

Känslighetsanalys
En kommun påverkas många gånger av händelser
utanför den egna kontrollen. Ett sätt att göra detta
tydligt är att göra en känslighetsanalys som visar på
hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. Den största penningrisken är kommunens borgensåtagande i de helägda dotterbolagen, Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå Energi
AB, som utgör 94,6 procent av hela kommunens
borgensåtagande. En annan stor risk är borgensåtagandet i bostadsföreningen Väktaren. Ränteläget
är fortfarande på en nivå som gör att risken inte
bedöms vara överhängande. Kommunen är också
känslig för förändringar i lönekostnadsutvecklingen
eftersom personalkostnaderna utgör en stor del av
kommunens kostnader. Den befolkningsminskning
som varit de senaste åren, påverkar kommunens
ekonomi negativt och kommer att göra det framöver om inte den negativa trenden bryts. Vad gäller
intäktssidan så är kommunen, i likhet med större
delen av landets övriga kommuner, i det närmaste
fullständigt beroende av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tabellen visar hur olika procentuella
förändringar av ett urval kostnads- och intäktsslag
påverkar kommunens ekonomi.

Balanskravet 2013, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Tillägg realisationsförluster byggnader
Årets balanskravsresultat

4 892
194
5 086

Avgår budgeterade medel från eget kapital 2014-2015 enligt beslut i kommunfullmäktige under 2013
• Familjecentral i Övertorneå, KF 2013-09-16 § 73, finansiering
för 2014-2015 enligt preliminär beräkning
• Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen 2014, KF 2013-11-04
§ 124
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Driftsredovisning Övertorneå kommun 2013
Redovisning
Nettokostnad

Ansvarig nämnd/styrelse eller annat organ

Avvikelse
mot budget

2012

2013

2013

Kommunfullmäktige

675

917

- 367

Revision

817

738

32

Överförmyndare

561

456

94

Kommunstyrelse

62 119

63 615

- 6 147

1 940

2 230

106

13 281

13 360

- 59

Barn- och utbildningsnämnd

101 787

103 189

- 676

Socialnämnd

110 925

114 812

- 1 479

Summa drift hos nämnder/styrelser

292 105

299 317

- 8 496

0

0

0

- 9 230

- 7 491

7 491

7 786

8 191

-291

- 27 075

- 25 001

600

16 371

23 045

-6 145

0

200

- 200

279 957

298 261

- 7 041

Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Konto för löneökning
Differens, personalförsäkring
Pensioner, utbetalningar
Återförda kapitalkostnader
Avskrivningar
Reaförluster byggnader och övriga kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Resultaträkning i övrigt
Verksamhetens nettokostnader

- 279 957

- 298 261

- 7 041

Skatteintäkter

162 547

166 816

1 165

Generella stats- och utjämningsbidrag

122 176

127 841

- 859

9 019

14 243

11 813

Finansiella kostnader

- 2 029

- 5 746

- 4 316

Årets resultat = förändring av eget kapital

11 756

4 892

762

Finansiella intäkter
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Investeringsredovisning Övertorneå kommun 2013
Budget
2013

Redov
2013

Avvikelse
2013

Budget
totalt

Redov.
tom
2013

Prognos
totalt

Matarengivägen, rep va-ledningar

530

607

-77

530

607

607

-77

Inköp gatubelysning

667

667

0

667

667

667

0

Upprustning centralförråd

319

363

-44

319

363

363

-44

Reinvestering Va

687

855

-167

687

855

855

-167

Torneusg. upprustning

230

371

-141

240

380

380

-140

Ötå c-sk/m-stad. Bekväm.inr

350

462

-112

855

967

967

-112

0

202

-202

330

661

572

-242

Sporthall, nytt golv

874

907

-33

874

907

907

-33

F d Jägmästarbostaden,fjärrvärme

367

387

-20

450

470

470

-20

Släckbil, Räddningstjänsten

3 850

3 225

625

3 850

3 225

3 225

625

Inventarier skolor/förskolor

220

181

39

220

181

181

39

BUN IKT satsning

1 200

1 290

-90

3 405

3 495

3 495

-90

Spår- o pistmaskin

1 000

927

73

1 000

927

927

73

400

0

400

400

0

400

0

Luppioberget, nyanläggning

2 000

1 041

959

10 779

5 748

10 779

0

Matarengivägsprojektet

1 800

1 866

-66

3 400

1 866

3 400

0

Hedenäset byte VA-ledningar

430

0

430

430

0

430

0

Svanstein, byte VA-ledning

440

96

344

900

557

900

0

Särkijärvi, pumpstation

500

0

500

900

5

900

0

Slutredovisade projekt

Svansteins c-sk, ny panna

Avvikelse

Pågående projekt
Datasystem

Rivning/urdrifttagning VA-verk

360

42

318

360

42

360

0

Särkivaaragården, anpassningar

200

65

135

700

563

700

0

Ö-tå centralskola, tillgänglig hiss

860

86

774

2 860

166

2 860

0

Upprustning skolområde

750

485

265

1 500

485

1 500

0

Trähallen, ny ventilation

300

0

300

300

0

300

0

Länsmansgården, ombyggnad

50

0

50

50

0

50

0

200

169

31

200

169

200

0

Infrastruktur bredband

1 929

2 789

860

4 028

2 888

4 028

0

Isladan ombyggnad tak

1 400

1 249

151

1 400

1 249

1 400

0

Ridhus, rep och luftvärme

120

73

47

120

73

120

0

Brandstation, luftvärme

150

108

42

300

108

300

0

IP upprustning skateyta mm

800

405

395

1 050

737

1 050

0

Kattilakoski, renovering

Investeringsredovisning 2013, per nämnd/styrelse, tkr
Nämnd/styrelse

Årsbudget

Tilläggsanslag

17 028

9 338

17 517

8 846

Kultur- och fritidsnämnd

2 000

146

1 676

470

Barn-och utbildningsnämnd

1 700

0

1 757

-57

500

0

459

41

21 225

9 484

21 409

9 300

Kommunstyrelse

Socialnämnd
Summa
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Investeringsredovisning per projekt

Nettokostnad 2012

Markförvärv

Nettokostnad 2013

Avvikelse mot
budget 2013

-24

0

100

1 219

1 740

924

Sporthallsgolv, renovering

0

907

-33

Brandstation, luftvärme mm

0

108

42

498

65

135

0

65

185

Markyta/skateramp

332

405

395

Ridhus och stall

118

73

47

-236

0

0

123

1 249

151

0

55

-25

328

1 041

4 129

0

169

31

83

387

-20

0

363

-44

99

2 789

-860

Vatten- och avloppsanläggningar

1 936

1 682

2 575

Vägar och gator, gång- och cykelvägar

5 562

2 534

596

0

573

-32

1 069

0

0

Ny pistmaskin

0

927

73

Övriga maskiner

0

44

0

Släckbil, räddningstjänsten

0

3 225

625

3 422

3 008

306

14 529

21 409

9 300

Skolor, förskolor ombyggnad

Särkivaaragården, anpassning mm
Ålderdomshem / sjukhem

Konstgräsplan
Isladan, ombyggnad tak
Utredning bowlinghall
Nyanläggning Luppioberget
Kattilakoski, renovering
Fd Jägmästarbostaden, fjärrvärme
Centralförrådet, renovering
Infrastruktur bredband

Hyresfastigheter, renovering
Ny ismaskin

Inventarier
Summa investeringar
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Investeringar och självfinansieringsgrad

Nettoinvesteringar, mkr 2009-2013

2013 investerade kommunen för 21,4 mkr. Investeringarna har därmed ökat från 2012 med 6,9 mkr.
Nettobudgeten för investeringar var 30,7 mkr för,
vilket gör att avvikelsen mot budgeten uppgår till
9,3 mkr.

25
20
15

Trots en nettoinvesteringsvolym på 21,4 mkr – bruttoinvesteringar 24,6 mkr och investeringsbidrag
3,2 mkr – minskade anläggningstillgångarnas värde
under året med 1,8 mkr. Årets avskrivningar på anläggningstillgångar under året uppgår till 14,8 mkr
och en nedskrivning av bokfört värde på två verksamhetsfastigheter på 5,7 mkr.

76

E-fakturasystem

65

Nyanläggning Luppio

332

Inköp gatubelysning

667

Reinvestering gatubelysning

330

Byte VA ledning Svanstein

440

Ny pumpstation Särkijärvi

500

Rivning VA verk

260

Reinvestering VA

687

Torneusgården upprustning

230

Övertorneå mellanstadium

350

Övertorneå centralskola hiss

860

Nytt golv sporthall

2009

929

Fjärrvärme fd Jägmästarbostaden

367

Utredning Bowlinghall

31

Datasystem Biblioteket

115

Totalt

2010

2011

2012

2013

Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar
och resultat) för 2013 uppgick till 22,2 mkr för kommunen vilket innebär att årets investeringar på 21,4
mkr finansierats fullt ut med egna medel. Självfinansieringsgraden blir 103,7 procent.

74

Infrastruktur bredband

14,5

12,3

0

3 170

Reinvestering gator

16,7

5

Belopp (tkr)

Politikerplattform

15,4

10

Tilläggsanslag har tillförts 2013 års investeringsbudget med 9,5 mkr avseende:
Investeringsprojekt

21,4

9 483

Årets investeringar utgör 7,3 procent av kommunens skatteintäkter och utjämmingsbidrag, vilket är
1,3 procent högre än det finansiella målet.
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VA - verksamheten

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

Enligt nya Vattentjänstlagen gällande från 1 januari
2007, ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas i det ekonomiska bokslutet.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 8 532 tkr, vilket är en ökning med 33 tkr jämfört med föregående
år. Av de totala intäkterna utgör brukningsavgifter
94,25 procent, en ökning i kronor med 12,5 tkr men
en minskning procentuellt med 0,25 procent jämfört
med 2012. Inbetalda anslutningsavgifter uppgick
till 82 tkr, 50,5 tkr mer än 2012.

Vatten och avlopp
Resultaträkning, tkr

2012

2013

Verksamhetens intäkter

8 499,0

8 532,0

Brukningsavgifter

8 029,0

8 041,5

31,5

82,0

Anläggningsavgifter
Övriga externa intäkter

Verksamhetens kostnader
Under 2013 har det skett en kostnadsminskning
med 658,7 tkr jämfört med föregående år. Kostnadsminskningen har skett både inom externa och
interna kostnader, interna minskade med 523,6 tkr
och externa med 81,1 tkr. Av verksamhetens kostnader utgörs drygt 36,6 procent av personalkostnader
(3 755 tkr), detta är en ökning jämfört med 2012 års
personalkostnader som uppgick till 3 005 tkr. Inga
fördelade kommunövergripande kostnader (t ex.
kommunledningsfunktion, ekonomifunktion, personalfunktion, IT, telefoni) finns bokförda pga. att
sådana fördelningar inte har upprättats.

Interna intäkter
Verksamhetens kostnader

8,9

15,6

429,6

392,9

- 10 913,5

10 254,8

Externa kostnader

- 8 774,4

- 8 639,3

Interna kostnader

- 2 139,1

- 1 615,5

Avskrivningar

- 2 501,6

- 2 594,7

Verksamhetens nettokostnader

- 4 925,1

- 4 317,5

Årets resultat

- 4 925,1

- 4 317,5

42 555,8

41 942,4

1 368,1

1 068,3

31,5

82,0

43 955,4

43 092,7

Kundfordringar, VA

806,4

618,5

Summa omsättningstillgångar

806,1

618,5

Summa tillgångar

44 761,8

43 711,2

Eget kapital, årets resultat

- 4 925,1

- 4 317,5

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna uppgår till ett värde av
43 092,7 tkr. Tillgångarna har minskat med gjorda
avskrivningar, 2 594,7 tkr och ökat med gjorda investeringar på 1 681,5 tkr.

Summa eget kapital

- 4 925,1

- 4 317,5

Lån av kommunen

- 39 054,9

- 39 268,7

- 781,8

- 125,0

Summa skulder

- 39 836,7

- 43 711,2

Målsättning
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall en täckningsgrad på 75 procent eftersträvas. Täckningsgraden har ökat från föregående år med 3,1 procent och
uppgår till 66,4 procent vid årsskiftet.

Summa eget kapital och skulder

- 44 761,8

-43 711,2

Balansräkning
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Finansiering
Va verksamheten finansieras helt av lån från kommunen. Inga finansiella kostnader avseende ränta
på kommunlån belastar verksamheten. Verksamheten belastas däremot med kapitalkostnader, avskrivningar med 1/33 del, plus en internränta på 2,9
procent på gjorda investeringar.

Maskiner och inventarier
Anläggningsavgifter
Summa anläggningstillgångar

Periodens resultat
Va verksamhetens resultat för 2013 är – 4 317,5 tkr,
607,6 tkr bättre än 2012 då resultatet var – 4 925,1 tkr.

Leverantörsskulder

Kommentar till resultat och balansräkningen: Följande ingår,
inventarier vatten- och avlopps-verk, 50 procent av Volvo WJO 168, 50
procent av reservelverk, utrustning till leasad Toyota GGN 900 samt
inventarier vatten- och avloppsverk.
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Personalredovisning
Personal i siffror

2011

2012

2013

Tidsanvändning (%)

Män

Kvinnor

Totalt

Antal anställda

Arbetad tid

77

76

79

Tillsvidareanställda

Semester

10

10

10

Andelen män (%)

428

435

437

23,13

22,07

23,11

Sjuk

6

7

5

2

2

1

Andelen kvinnor (%)

76,87

77,93

76,89

Föräldraledighet/VAB

Medelålder

50,85

50,62

51,61

Ferieuppehåll

2

2

1

Medelsysselsättningsgrad (%)

92,19

92,15

92,39

Övrig frånvaro

3

3

4

Kvinnor

91,14

90,94

91,06

Män

95,64

96,40

96,80

2011

2012

2013

Medellön

24 306

24 920

25 728

Kvinnor

23 896

24 530

25 282

Totalt

157 738

158 966

167 455

Män

25 659

26 282

27 218

- övertidskostnader/fyllnadstid

1 623,1

1 555,3

1 858,5

- sjuklönekostnader

1 908,4

1 988,6

1 557,2

- arvoden, förlorad arbetsförtjänst

2 433,5

2 285,8

2 703,5

Kvinnors lön i % av männens

2011

2012

2013

Kvinnor

93,13

93,33

92,89

Antal årsarbetare/förvaltning

2011

2012

Personalkostnader

Personalkostnader/nämnd

2013

Kommunstyrelsen
Tillsvidareanställda

98,86

102,75

102,61

Visstidsanställda/timanställda

28,28

25,72

28,07

115,96

105,73

104,92

29,43

29,46

27,04

2011

2012

2013

Kommunstyrelsen

42 734,4

40 255,8

44 428,1

Barn- och utbildningsnämnden

40 888,7

40 257,3

41 327,5

Socialnämnden

69 652,4

73 667,0

76 799,0

Kultur- och fritidsnämnden

3 079,4

3 267,2

3 323,5

Miljö- och byggnadsnämnden

1 383,1

1 519,1

1 577,2

Barn- och utbildningsnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda
Socialnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda

162,45

160,60

170,49

65,26

68,85

65,85

Visstidsanställda/timanställda

Totalt

2012

2013

419,4

307,4

480,7

Socialnämnden
7,42
2,93

8,85
2,35

9,56

Kultur- och fritidsnämnden

1,31

Miljö- och byggnadsnämnden
Samtliga kostnader exkl PO

Miljö- och byggnadsnämnden
Tillsvidareanställda

2011

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Tillsvidareanställda

Kostnader för övertid/fyllnadstid
per nämnd

3,15

3,14

3,21

513,74

507,45

513,06

35

84,0

83,1

95,4

1 032,4

1 092,3

1 225,3

87,8

76,2

59,5

0

0

- 2,4
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Rekryteringsbehov
Yrke/år

2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

20232024

1

Gymnasielärare
Grundskollärare/
övriga lärare

1

2

1

6

3

6

4

22

Förskollärare/fritidsped/barnsk

2

3

7

3

4

19

Sjuksköterska

1

1

2

Personalomsättning 2013

Totalt

2

Under året har totalt 33 tillsvidareanställda slutat
eller bytt anställning inom kommunen.
Av dessa har

4

•

11 avgått med pension

•

12 slutat på egen begäran

•

3 bytt tjänst inom kommunen

Undersköterska/
vårdbiträde

5

7

11

17

16

18

74

Personlig assistent

2

2

3

3

3

1

14

1

1

1

4

4

11

•

1 blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

1

1

1

1

5

•

6 annan avgång (avgångsvederlag, överenskommelse, sjukbidrag m.m)

Handledare
Kock/kokerska/
köksbiträde

1

Lokalvårdare

1

4

3

1

10

Adm/tjänsteman

5

6

5

7

6

29

Övriga

1

4

4

3

5

17

21

36

46

48

45

207

Totalt

11

1

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

Uppgift ska också lämnas om:
• Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro
under en sammanhängande tid av 60 dagar eller
mer,
• Sjukfrånvaro för kvinnor respektive män samt
• Sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29 år eller
yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre

Sjukfrånvaro
(%) totalt

2011

2012

2013

Sjukfrånvaro
> 60 dagar av
total frånvaro
2011

Sjukfrånvaro
> 60 dagar av
total frånvaro
2012

Sjukfrånvaro
> 60 dagar av
total frånvaro
2013

Kvinnor

6,20

5,96

6,98

44,31

39,61

37,38

Män

4,81

3,65

4,27

32,16

40,72

32,36

- 29 år

1,61

3,09

4,72

0

3,95

17,92

30-49 år

4,15

3,52

3,78

29,95

30,17

16,04

50 -

6,76

6,48

7,75

45,32

43,55

42,65

Totalt

5,83

5,37

6,29

41,64

39,80

36,51

Sjukfrånvaro (%)
per nämnd

2011

2012

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro
> 60 dagar av
> 60 dagar
> 60 dagar
total frånvaro av total från- av total från2013
2011
varo 2012
varo 2013

Kommunstyrelsen +
miljö- och byggnadsnämnden

5,20

4,98

4,90

33,67

29,13

18,89

Barn- och utbildningsnämnden
7,26

3,05

5,79

58,74

63,32

61,29

Socialnämnden

5,43

5,36

7,65

31,23

29,92

33,06

Kultur- och fritidsnämnden

1,51

1,79

4,90

0

0

33,05
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Sjuklönekostnad exkl PO
Kommunstyrelsen

2011

2012

2013

470,10

609,0

462,1

Barn- och utbildningsnämnden

516,9

410,3

283,0

Socialnämnden

901,8

939,3

782,9

19,6

30,3

29,2

1 908,4

1 988,9

1 557,2

Frisktal (%)

2011

2012

2013

Kultur- och fritidsnämnden
Totalt

Kvinnor

41,83

34,47

35,42

Män

50,97

52,11

53,52

Totalt

44,36

38,99

40,04

Här redovisas det sammanlagda antalet sjukfall som
påbörjats under perioden och som inte överstiger 29
dagar.
Samtliga anställda
Kvinnor

2011

2012

2013

520

604

545

Män

115

116

109

Totalt

635

720

654

Rehabiliteringsfall – inflöden
Antal sjukfall som varat längre än 29 dagar.
Rehabiliteringsfall – återgångar
Här anges återgång i arbetet i den egna organisationen. Endast heltids återgångar anges, återgångar på
halvtid eller deltid räknas inte med.
Rehabilitering

Inflöde

Återgångar

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Kvinnor

45

38

56

39

26

35

Män

11

11

14

7

7

10

Totalt

56

49

70

46

33

45

Kommentar: Med inflöde menas antal sjukfall som påbörjat dag 29 av en
sjukskrivningsperiod. Återgångar är antal anställda som återgår i arbete
i den egna organisationen. Endast heltids återgångar anges.

Vid årsskiftet 2012/13 hade vi totalt 15 pågående
långtidssjukskrivningar i kommunen.
Av dessa har
• 7 återgått i arbete heltid
• 1 återgått i arbete på deltid
• 2 avgått med pension/sjukbidrag
• 2 kvarstår som deltidssjukskrivna
• 3 kvarstår som sjukskrivna på heltid
Av de nytillkomna rehabiliteringsärendena under
2013 kvarstår 21 vid årsskiftet. Av dessa är 16 sjukskrivna på heltid och 5 på deltid. Totalt har kommunen 23 pågående rehabiliteringsärenden vid årsskiftet 2013/14.
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Sammanställd redovisning
Övertorneå Värmeverk AB redovisar efter bokslutsdispositioner ett resultat på 14 tkr. Framtiden för
bolaget bedöms vara relativ goda där fjärrvärme
fortsatt kommer att vara ett bra uppvärmningsalternativ. Företaget ser i dag inte några tecken på ett
ökat nybostadsbyggande i Övertorneå varför volymexpansionen kommer att vara relativt långsam
och vara baserad på konvertering av uppvärmningsform samt förbättringar inom existerande fjärrvärmenät. Trots några års negativa resultat efter finansiella poster har Övertorneå kommun inte behövt
tillskjuta medel utan bolaget har klarat sin framtida
verksamhet genom taxejusteringar och kostnadsöversyn. Av kommunens långfristiga lån på 50,0 mkr
utgörs 25,0 mkr av lån som kommunen tagit för
Övertorneå Värmeverk AB:s räkning och lånats vidare till värmeverket med samma villkor som kommunen fått låna.

I den sammanställda redovisningen ingår förutom
kommunen även Stiftelsen Matarengihem (100% allmännyttigt bostadsföretag) och Övertorneå Värmeverk AB (50% – energibolag). Övertorneå Energi
AB (100% - energibolag) bildades under 2013, men
har inte haft någon verksamhet under året. Från och
med 2 januari 2014 kommer även Övertorneå Energi AB att ingå i den sammanställda redovisningen.
Syftet med den sammanställda redovisningen är att
skapa en helhet av de delar som utgörs av enheternas resultat- och balansräkning. Utgångspunkten
är att dessa ska ses som en ekonomisk enhet med
ett resultat och ett eget kapital. Detta innebär bland
annat att transaktioner mellan enheterna måste tas
bort. Den sammanställda redovisningen är i princip fristående från de enskilda enheternas resultatoch balansräkningar, men vid det praktiska arbetet
med att upprätta den sammanställda resultat- och
balansräkningen utgår man från respektive enhets
redovisning.

Av koncernens samtliga resultat svarar kommunen
för merparten, endast en liten del kommer från Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå Värmeverk
AB. Koncernens årsresultat för 2013 stannar på 5,0
mkr där kommunen stod för 97,8 procent av resultatet. Det egna kapitalet för koncernen uppgår till
364,4 mkr.

Den sammanställda redovisningen har gjorts enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Med proportionell konsolidering menas att endast
ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas in i den sammanställda redovisningen. 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 den sammanställda redovisningen 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.

För ytterligare information om bolagen, se respektive bolags verksamhetsberättelse på sidorna 69-72.
Koncernens resultat, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande notupplysning redovisas
under avsnittet Våra räkenskaper från sidan 74 och
framåt.

Kommunens bostadsstiftelse har sedan sitt bildande
uppvisat positiva årsresultat, för 2013 blev resultatet
295 tkr efter bokslutsdispositioner. Detta har skett
tack vare att stiftelsen gjort omstruktureringar för
att anpassa bostadsbeståndet till marknadens efterfrågan. Ett litet problem för stiftelsen är de tomma
lägenheterna, 5,3 procent av beståndet, där merparten ligger utanför Övertorneå centralort samt bristen
på mindre lägenheter i Övertorneå centralort. Den i
Övertorneå minskade befolkningen fortsätter påverka kundunderlaget, vilket gör arbetet med att bättre
anpassa sig till den lokala marknaden oerhört viktig.
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Våra verk
Läs om kommunens verksamheter under 2013.
Vad har hänt under året? Hur ser ekonomin ut?
Vad fokuserar man på framöver?
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Kommunfullmäktige
Mål och riktlinjer för verksamheten
Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för
verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning
innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett
ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsperspektivet
ska ta sikte på förmågan att bedriva verksamheten
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Målen och riktlinjerna ska vara tydliga och mätbara
samt att de ska utvärderas. Genom att formulera
tydliga mål och riktlinjer har de förtroendevalda
möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen.
Fullmäktige tydliggör nämndernas uppdrag och
nämnderna tydliggör vad tjänstemannaorganisationen ska utföra. Nämndernas mål skall redovisas på
ett enhetligt sätt för hela kommunen och utgå från
kommunfullmäktiges mål. De av kommunfullmäktige och nämnderna fastställda målen skall följas
upp kontinuerligt samt utvärderas vid delårsbokslut
och bokslut.

het

ige i kort

ullmäkt
ommunf

K

Avvikelse 2013: - 367 tkr
Ansvarsområden:
•

Mål och riktlinjer för verksamheten

•

Budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och
verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder
och beredningar
Val av revisorer
Grunderna för ekonomiska förmåner för
förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

•
•
•
•
•

Ansvarig ordförande: Arne Honkamaa

Ekonomisk analys
Kommunfullmäktige redovisar en negativ avvikelse
på 367 tkr mot budget, vilket i huvudsak beror på
uppkomna kostnader i samband med förvärvet av
Ekfors kraft i Konkurs AB.
Framtiden
Kommunallagen som är en av de viktigaste och den
grundläggande lagen som reglerar kommunernas
och landstings befogenheter. I lagen finns bland annat bestämmelser om den allmänna kompetensen,
kommunernas organisation, folkomröstning och
förstärkt folkinitiativ. Under 2014 tillkommer följande
förändringar i KL:
•
•
•
•
•

r året

ser unde
a händel

Viktig

• Samverkansavtal och reglemente för en
gemensam e-nämnd i Norrbotten
• Beslut om delägarskap i Investeringar i
Norrbotten AB
• Överläggningar sker inför stängda dörrar
rörande bindande bud - förvärv av elnät
• Beslut om förvärv av elnät, aktiebolagsbildning och aktier i Övertorneå Energi AB om
12 miljoner kronor och ett borgensåtagande
på 72 miljoner kronor för Övertorneå Energi AB
• Policy för socialt företagande
• Antagande av riktlinjer för resultatutjämningsreserv

Ändringar av partistöd i kommuner och landsting
Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner
Ändrad mandattid för fullmäktige efter val
Möjlighet att delta på distans
Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag.

Regeringen har gett Johan Höök uppdraget att som
särskild utredare föreslå en modernisering av kommunallagen. I juni 2013 lämnades ett delbetänkande
med rubriken ”Privata utförare – kontroll och insyn”.
Delbetänkandet rör uppdraget om det kommunala
ansvaret i förhållande till privat utförd verksamhet
och allmänhetens behov av insyn och information.
En utvärdering av den fria nämndorganisationen
har också rapporterats. Uppdraget som helhet ska
rapporteras den 31 mars 2015.
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Ansvaret för information till brukarna stärks i
kommunallagen

Sammanfattningsvis innebär förslagen att:
Det kommunala huvudmannaskapet för privata utförare tydliggörs i lag

• En ny bestämmelse som innebär ett tydligare informationsansvar för kommuner och landsting föreslås. Bestämmelsen motsvarar i stort den regel som
redan idag finns i lagen om valfrihetssystem, men
innebär också att kommunen på sin webbplats blir
skyldig att informera vårdnadshavare och elever om
den utbildning som erbjuds i kommunen. Kommunens skyldighet föreslås gälla både utbildning i de
kommunala skolorna och i de fristående skolorna i
kommunen.

• Kommuner och landsting ska behålla sitt huvudmannaskap när en verksamhet lämnas över till en
privat utförare. Bestämmelser som klargör detta föreslås i kommunallagen m. fl. lagar.
Kravet på uppföljning och kontroll av privata utförare stärks i lag
• Fullmäktige ska anta ett särskilt program som beskriver mål och riktlinjer för det som lämnas över
till privata utförare. Av programmet ska framgå hur
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. En regel om att programmet ska omprövas varje ny mandatperiod föreslås
också.

Allmänhetens insyn
• En kommun eller ett landsting som lämnar verksamhet till en privat utförare föreslås bli skyldiga att
i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn.
• Vilka frågor som insynen ska avse blir beroende på
vilken angelägenhet som avses, men som exempel
nämns uppgifter om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet. Utredaren anser
dock inte att uppgifter om bl.a. ekonomisk redovisning på enhetsnivå bör omfattas av sådan insyn.

Insynsbestämmelserna för fristående och internationella skolor justeras
• Kommunerna föreslås få fortsatt insyn i de fristående skolorna och i de internationella skolorna.
Syftet är att garantera kommunerna möjlighet att
klara sina skyldigheter enligt skollagen och samtidigt tillgodose allmänhetens behov av insyn, t.ex.
vid skolval. Insynsrätten föreslås däremot inte att
omfatta insyn i de fristående skolornas ekonomiska
räkenskaper på enhetsnivå.
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Revision
Uppdrag och mål för verksamheten

het

en i kort

De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige
utsett instrument som har att för fullmäktiges räkning
granska, utvärdera och kontrollera den kommunala
verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift
är att årligen pröva om nämnder och styrelse
fullgör det uppdrag man fått från fullmäktige.
Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen,
av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I
Övertorneå anlitar revisorerna Kommunal Sektor
inom PwC som biträden. Revisionsprocessen inleds
med en övergripande väsentlighets- och riskanalys
som ligger till grund för den årliga planeringen av
granskningens inriktning och omfattning. Analysen
präglas av helhetssyn och aktualitet och sker med
perspektiv på både kommunen som helhet och varje
nämnd och styrelse. Revisorernas uppdrag enligt
kommunallagen är att granska den verksamhet
som styrelsen och övriga nämnder bedriver med
utgångspunkt från:

Revision

Avvikelse 2013: 32 tkr
Ansvarsområden:
• På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar revisorerna för att den kommunala
verksamheten granskas, utvärderas och
kontrolleras
• Prövar årligen om nämnder och styrelser
fullgör uppdragen som fullmäktige gett

Ordförande: Karl-Erik Taavo
Vice ordförande: Kent Alanentalo

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt
• om räkenskaperna är rättvisande
• om den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig
Ekonomisk analys
Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt
uppdrag och sina resurser. För år 2013 har revisorerna haft en budget på totalt 770 tkr, och utfallet per
den 31 december är + 32 tkr.

skningar

av gran
Resultat

Granskning 2013

Resultatet av revisorernas granskningar
rapporteras löpande till den/de granskade
nämnderna i form av slutdokument med
revisorernas bedömningar kompletterat
med revisionsrapport från de sakkunniga,
samt läggs ut på kommunens hemsida.
2013 års granskningsinsatser redogörs
närmare för i revisionsberättelsen.

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningar som
genomförts inom ramen för verksamhetsåret 2013 är
bl a;
•
•
•
•

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
Delårsrapporten per 2013-08-31
Kommunens årsredovisning 2013
Socialnämndens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som far illa
• Kultur- och fritidsnämndens styrning och
kontroll
• Socialnämndens säkerställande av beviljad tid
inom hemtjänsten
• Kommunikation och informationsöverföring
mellan kommunen och landstinget avseende
patientinformation i samband med in- och
utskrivningar från landstingets verksamheter
samt besök vid akutmottagningar
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Året i siffror
Revisionen

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Revision

770,0

738,2

31,8

Summa

770,0

738,2

31,8

Kostnader

770,0

738,2

31,8

0,0

0,0

0,0

770,0

738,2

31,8

Intäkter
Netto
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Överförmyndare
Måluppfyllelse
Överförmyndarverksamheten ska enligt kommunfullmäktiges fastställda målsättning vara fungerande
och rättsäker. För närvarande utövar ÖF tillsyn
över ställföreträdare för totalt 123 huvudmän, och
antalet ensamkommande barn står för 24 procent
av dessa. Antalet platser för ensamkommande barn
ligger för närvarande på 27 platser. När ett barn
blir myndigt så fylls den platsen av ett nytt barn.
Detta medför att det blir en förhållandevis hög
omsättning på ärenden gällande ensamkommande
barn. Nya riktlinjer och rutiner har arbetats fram och
en helhetsbild/synkronisering av hanteringen av
dessa frågor pågår fortlöpande mellan de berörda
förvaltningarna inom kommunen. Utbildning för
nya/blivande ställföreträdare sker vid förordnande,
muntligen eller per telefon och i skrift till blivande.
I januari 2013 genomfördes en utbildning för
ställföreträdare i Övertorneå. Stor vikt har lagts vid
att utbilda ÖF samt ersättaren för att kunna sköta
jobbet på ett tillfredställande och rättssäkert sätt.
Både interna, externa och nationella utbildningar
har genomförts. Målet uppfyllt.

rthet

aren i ko

ynd
Överförm

Avvikelse 2013: 93 tkr
Ansvarsområde:
Tillsyn över de gode män och förvaltare som
sköter sina uppdrag enligt Föräldrabalken, för
såväl ensamkommande barn och övriga som
behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta
egendom och sörja för sin person. Dessutom
har ÖF tillsynsplikt över de ställföreträdare,
vars huvudmän är minderåriga barn och som
står under kontroll eller särskild kontroll.
Tillstånd/bevis utformas även för övriga
minderåriga barn som ej står under ÖF’s
kontroll.
Överförmyndare: Karl-Göran Lehto
Ersättare: Carina Uusitalo

Ekonomisk analys
Verksamheten redovisar ett plusresultat på 93 tkr. På
grund av tidigare underskott har Överförmyndaren
haft fokus på kostnader under året och har varit
restriktiv med insatser på utbildning och nyttjande
av ersättare. Dessutom har huvudmännen i
huvudsak stått för sina egna arvoden till sina gode
män, enligt huvudregeln. Dessa kostnader kan falla
på kommunen följande år och är svåra att förutse. För
att bibehålla rättssäkerheten krävs dock framledes
att ersättaren är aktiv i överförmyndarverksamheten
fortlöpande per månad.

Vikti

• 20 ansökningar/månad från Migrationsverket

Framtiden
Överförmyndarverksamheten kommer sannolikt att
växa i takt med att de svaga och sjuka som behöver
hjälp och bistånd i samhället ökar. Detta är en bidragande orsak till oförutsedda kostnader. Kostnaden
för arvoden för ställföreträdare betalas först och
främst enligt lag av huvudmannen själv, och i andra
hand av kommunen, enligt gällande regelverk. Samtidigt som behovet av gode män växer, pga. av en
åldrande befolkning och det faktum att nuvarande
ställföreträdare har uppnått en hög ålder innebär
att nya gode män behövs. De ensamkommande
barnens låga ålder medför stor omsättning i verksamheten och kräver mycket resurser. Problem med
att rekrytera ställföreträdare kommer att förvärras
i takt med att behoven av ställföreträdare ökar. Det
finns fortfarande ett stort behov av utbildning av
ställföreträdare, speciellt för de nyrekryterade med
tanke på de krav som ställs på dessa. Överförmyndaren och ersättaren ämnar delta på nödvändiga utbildningar framledes i mån av behov.

er året

lser und
ga hände

• Granskning av 103 årsräkningar
• 7% av årsräkningarna kommer inte in i tid
• Ett beslut om entledigande från sitt uppdrag har tagits p g a redovisningen inte
kommit in i tid/inte är fullständig/inte
uppfyller de krav som lagen föreskriver
• Nästintill samtliga granskningar var
avslutade innan sommaren
• Ett vitesföreläggande har utfärdats
• 200 skrivelser av olika slag

44

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Året i siffror
Överförmyndaren

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Överförmyndare

350,0

270,3

79,7

Förmyndare och gode män

200,0

170,5

29,5

0,0

15,4

- 15,4

550,0

456,2

93,8

- 950,0

- 1 072,4

- 122,4

Intäkter

400,0

616,2

216,2

Netto

550,0

456,2

93,8

Förmyndare/gode män ensamkommande barn
Summa
Kostnader
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Kommunstyrelsen
- Uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen
för 2013.
För att veta att vi jobbar åt rätt håll och med rätt saker
följs kommunstyrelsens verksamhetsmål upp varje
år genom Kommunens kvalitet i Korthet (KKiK)
samt egna mätningar och utvärderingar.
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts
KF – Mål 1 Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och
ska gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Fler ska välja att stanna i
Övertorneå

70% av de nyanlända ska stanna kvar i Övertorneå efter avslutad introduktionstid och
utskrivning från HVB-hem.

53% har stannat kvar efter avslutad
insats. Under åren 2007-2010 tog
kommunen emot totalt 115 personer, av dessa bor 61 kvar i kommunen.

Våra nyanlända ungdomar ska trivas på boendena.

Alla ungdomarna på kommunens boenden för nyanlända skall känna sig trygga
och delaktiga.

100% känner sig trygga på boendena, medan 48% känner sig delaktiga.
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KF – Mål 2 Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental
och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska
ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och
sund livsstil är en förutsättning, liksom rätten till arbete.
Mått/indikator

Resultat 2013

Det allmänna skicket på kommunens gång- och cykelvägar
skall upplevas som bra eller
mycket bra av minst 60% av
invånarna.

44% av kommuninvånarna ger
mellanbetyg eller höga betyg till
gång och cykelvägarna

Vi har en funktionell, välskött, vacker närmiljö och
rik fritid.

Huvudgatorna i Övertorneås
centralort skall rustas upp.

Matarengivägen är upprustad under 2013. Återstår att rusta: Björkvägen, Dalgatan, Villavägen och
Idrottsvägen samt toppning av
Tingshusvägen.

Vi har en funktionell, välskött, vacker närmiljö och
rik fritid.

Attraktiviteten i parker och
utemiljö skall upplevas som
god eller mycket god av minst
60% av invånarna.

81% av kommuninvånarna
ger mellanbetyg eller höga betyg
till parker grönområden och natur

Vi har en funktionell, välskött, vacker närmiljö och
rik fritid.

Minst 90% av invånarna anser att säkerheten är bra eller
mycket bra vid våra lekplatser.

Utvärdering ej genomförd.
Upprustning av lekplatser och säkerhet kring lekplatser har påbörjats 2013 och slutförs 2014

Satsning på ungdomars
arbete.

Alla ungdomar i årskurs 8-9
och 1-2 i gymnasiet skall fortsatt erbjudas feriearbete.

Alla ungdomar har erbjudits feriejobb, 77% har antagit erbjudandet.

Alla har rätt till arbete.

Andel av kommuninvånarna
som förvärvsarbetar ska öka i
förhållande till tidigare år.

Andelen förvärvsarbetare i kommunen ökar.
2010: 73,1%
2011: 75,1%
2012: 75,4%

Verksamhetsmål
Vi har en funktionell, välskött, vacker närmiljö och
rik fritid.

(Källa: SCB medborgarundersökning
hösten 2013)

(Källa: SCB medborgarundersökning
hösten 2013)

Siffrorna i KKiK för 2013 avser 2012
osv, därav ändringen av årtal ovan.
(Källa: SCB.s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik)
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KF – Mål 3 Driftighet, ambition och entreprenörskap går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.
Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering.
Ständiga förbättringar och utvecklingar ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Verksamhetsmål
Goda initiativ och insatser
skall stöttas, uppmärksammas och belönas inom både
näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. Ett
gott företagsklimat skall
råda.

Mått/indikator

Resultat 2013

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

Nya företag per 1 000 invånare ligger på samma nivå som året innan.
Siffrorna avser 1:a halvåret på respektive år.
2011: 5,0
2012: 4,2
2013: 4,2
Antalet nyregistrerade företag har
varit på en stabil nivå de senaste
åren, andelen har dock inte ökat från
föregående år vilket innebär att målet är delvis uppfyllt.
(Källa: Nyföretagarcentrums förtagsbarometer)

Goda initiativ och insatser
skall stöttas, uppmärksammas och belönas inom
både näringsliv, föreningsliv och kommunal verksamhet. Ett gott företagsklimat skall råda.

Antal förvärvsarbetare som
har tillkommit i kommunen
skall vara fler än tidigare år.

Antal förvärvsarbetare per 1 000
inv: (Siffran vid 2011 avser förändringen 2009-2010 osv)
2011: 14,0
2012 : 36,4
2013 : 4,6
En måttligare ökning jämfört med
föregående år.

Datainfrastrukturen skall
förbättras och utvecklas
och vara väl utbyggd.

God service och tillgänglighet i kommunen.

95% av hushållen skall ha tillgång till en väl fungerande
datainfrastruktur 2013.

Arbetet påbörjat, ej färdigställt.
Beslut om statlig medfinansiering
kom senare än beräknat. Medförde senare start av utbyggnaden.

Svarstid via e-post skall vara
max 1-2 dygn.

92% av inkommande e-post besvarades inom två dygn, snittet för andra kommuner är 82%.
2% av e-posten blev obesvarade
inom två veckor eller besvarades
inte alls. Totalresultatet baseras
på svarstiderna i helhet. Vår kommuns totalresultat är högre än genomsnittet i landet.
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Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

God service och tillgänglighet i kommunen.

Minst 80% av samtalen skall
besvaras inom 0-12 sekunder.

Kommunens målsättning nås inte
fullt ut. En servicemätning genomförd 2013 visar att av inkommande
samtal besvaras;
- 70% inom tolv sekunder,
- 13% inom 13-24 sekunder,
-17% inom 25-60 sek eller avbröts.
Resultatet är betydligt högre än genomsnittet i riket.

God service och tillgänglighet i kommunen.

Helhetsintrycket vad gäller
kommunens servicenivå per
telefon och e-post skall till
60% uppfattas som mycket
bra eller bra.

En servicemätning som genomförts
2013 visar att intresset och engagemanget uppfattas till 73% som god,
bemötande till 76% som god. Av alla
intryck som noterats under testade
samtalsförsök där helhetsintrycket
omfattas av svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid i växeln, bemötande, handläggarnas tillgänglighet,
om svar erhållits på frågan/frågorna
och kvaliteten på svaret är vår kommuns placering 3 av 126, dvs mycket bra.

Kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare med
goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Samtliga
tillsvidareanställda skall ha erbjudits ett
medarbetarsamtal och ett
lönesamtal under 2013.

- Lönesamtal genomförda

Kommunen skall vara en
frisk arbetsplats.

Totala sjukfrånvaron skall
högst vara 5,5% under 2013.

- Totala sjukfrånvaron för kommunen i sin helhet uppgår till 6,28%
- Totala sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamhet uppgår
till 5,02%.

Kommunen skall vara en
frisk arbetsplats.

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter skall vara skriftligt
dokumenterat till 100%.

Färdigställt 2013

Kommunen skall vara en
frisk arbetsplats.

Handlingsplan vid hot och
våld skall finnas på samtliga
arbetsplatser.

Arbetet påbörjat, ej färdigställt.

Hög kvalitet på vårt kommunala vatten.

Råvattenförsörjningen i Övertorneå utreds under 2013.

Förslag på skyddsområde är framtaget

Hög kvalitet på vårt kommunala vatten.

Generella genomgångar av
hela kommunens VA-ledningar genomförs.

Påbörjat arbetet, men mycket kvarstår innan allt är klart.
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- Medarbetarsamtal har inte genomförts till 100% beroende på vakanser
och en förskjutning av medarbetarsamtal från dec 2013 till januari 2014.
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Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Hög kvalitet på vårt kommunala vatten.

Grundbemanning och kompetensförsörjning på VA säkerställs.

Av 6 VA-maskinister är 3 personer
under 40 år och 3 personer över.
1 person med 4 år kvar till pension.

KF – Mål 4 Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning til�lämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbetet ska utföras för minskad
klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för
förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Minskad energiförbrukning på kommunens fastigheter.

Energiförbrukningen
på
kommunens fastigheter ska
vara 8%, eller 1 264 MWh,
lägre under 2013 än under
referensåret 2009, då energiförbrukningen var 15 800
MWh.

Energianvändningen var under
2013: 15 451 MWh eller 2,2% lägre
än energianvändningen 2009. Målet
på 8% minskning uppfylls ej.

Synliggöra och prioritera
ekologiska livsmedel.

Andelen inköpta ekologiska, livsmedel av totalt inköpta skall öka jämfört med
tidigare år.

18% inköpta ekologiska livsmedel,
en nedgång med 2%.

Ökad möjlighet för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

Förbättrad delaktighetsindex i KKiK:s mätning, jämfört med föregående år.

Delaktighetsindexet som redovisar en samlad bild av kommunens
satsning på att skapa olika former
av kommunikation och dialog med
medborgarna om ligger kvar på
oförändrad nivå jämfört med tidigare år.

Kommunens webbinformation skall bli bättre
och tillgängligare

2013: Ny hemsida med bättre möjligheter för god information och e-blanketter.

Ny hemsida lanserades i juli 2013.
E-blanketterna kan än så länge inte
tillgodoses via hemsidan.

Effektiv och kvalitetssäker upphandling

Ny Inköps- och Upphandlingspolicy för kommunen
framarbetas.

Arbetet ej verkställt, framflyttad till
2014.

Effektiv och kvalitetssäker upphandling

Ett upphandlingsreglemente
(handbok) med regler och
riktlinjer för kommunens inköp framarbetas.

Arbetet ej verkställt, framflyttad till
2014.

Effektiv och kvalitetssäker upphandling

Redovisning och information
till KS om föregående- samt
kommande års inköp/upphandlingar.

Genomförd
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Måluppfyllelse
Det övergripande målet för kommunstyrelsen:
”Övertorneå kommun ska utveckla infrastrukturen
och erbjuda bra offentlig och kommersiell service
för enskilda och företag. Vår kommun skall
präglas av ett aktivt entreprenörskap och ett gott
näringslivsklimat.” betraktas som delvis uppfyllt.
Inom många områden har styrelsen helt eller delvis
uppfyllt fastställda mål. Inom andra områden
har kommunstyrelsen inte uppfyllt dessa. Det är
självklart att både presentera och redovisa kvaliteten
på den service vi får av skattemedlen och vilka
kvalitativa resultat som vi uppnår. Därför övergår
vi i allt större större utsträckning att använda oss
av resultat baserade på Kommunernas Kvalite i
korthet (KKiK). En styrka med måtten i KKiK är
jämförbarheten. Det ger oss stora möjligheter att i
vår styrning och uppföljning använda måtten för att
tydliggöra mål och öka möjligheter till att verifiera
måluppfyllelse.
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Kommun

Avvikelse 2013: - 6 146,7 tkr
Ansvarsområden:
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och planerar
kommunens olika verksamheter:
• Nämnds- och styrelseverksamhet
• Ekonomi- och IT enhet
• Informations- och kanslienhet
• Personalenhet
• Tillväxtenhet
• Teknisk enhet
Ordförande: Roland Kemppainen (S)
Kommunchef: Rolf Kummu

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett stort underskott på
drygt 6,1 miljoner kronor som främst beror på underskotten vid kommunstyrelsens tekniska enhet. Underskottet inom fastighetsverksamheten -3 763 tkr beror
på några större skador t ex i simhallen och brister i
styrning och kontroll av beställningar av fastighetsunderhåll kombinerat med otillräcklig ekonomisk
uppföljning. Brister som nu åtgärdats. Avvikelsen
på kostverksamheten -1 126 tkr beror dels på att föreslagna organisatoriska förändringar ej genomförts,
att kostersättningarna rent budgetmässigt beräknats
för högt samt att genomförd upphandling på grund
av överklagande tilldelningsbeslut inte hunnit få
full effekt rent kostnadsmässigt för verksamheten.
Underskottet för VA-gator – 1 179 tkr beror dels på
låg självfinansieringsgrad för taxor inom VA-sidan
och utökade kostnader för avfallshantering. Nya
fastställda taxor fr o m januari 2014 medför en betydligt högre sjävfinansieringsgrad inom verksamheten. Övriga verksamheter redovisar inga större
noterbara avvikelser.

der året

elser un
tiga händ

Vik

• Kommunen beslutar att förvärva elnät samt
gatubelysning genom ett konkursbo. Detta
medför att Övertorneå Energi AB bildas.
• Övertorneå kommun hamnar på en fjärde
plats i länet över nystartade företag. Kommunen klättrar 86 placeringar sett till hela
landet.
• Övertorneå firar 30 år som Ekokommun och
antar Borgmästaravtalet som innefattar målsättningen att minska utsläppen av koldioxid
inom kommunen med 20% fram till år 2020
från 1990.
• Beslut om att införa babypaket väcker stort
intresse i hela landet.
• Utveckla och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen.

Framtiden
• Öka möjligheten för invånarna att delta i kommunens utveckling.
• Ge en ökad trygghet och säkerhet för invånarna
genom en utökning av antalet trygghetsboenden.
• Ta fram en plan för hållbar utveckling.
• Fortsätta att bygga ut gång- och cykelvägar. Matarengivägsprojektet färdigställs.
• Främja ett gott näringslivsklimat med hög grad
av nyföretagande och aktivt entreprenörskap.
• Bredbandsutbyggnaden i kommunen fortsätter.
• KS fortsätter att arbeta med gestaltningsprogrammet för att skapa en attraktiv utemiljö i
kommunen.
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Året i siffror
Kommunstyrelsen

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

25 692,5

25 598,3

94,2

Tillväxtenheten

1 537,4

1 431,7

105,7

Arbetsmarknad- och integration

5 928,5

5 925,2

3,3

Tekniska enheten

20 299,1

26 764,6

- 6 465,5

Räddningstjänsten

4 010,4

3 894,8

115,6

57 467,9

63 614,6

- 6 146,7

- 107 454,1

- 117 652,0

- 10 197,9

Intäkter

49 986,0

54 037,2

4 051,2

Netto

57 468,1

63 614,8

- 6 146,7

Kommunledningsförvaltningen

Summa
Kostnader
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Miljö- och byggnadsnämnden

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

KF – Mål 1 Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska
gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Vi ska bemöta medborgarna på
ett vänligt och respektfullt sätt
oavsett ärendets art.

Enligt kommunallagen 2 kap 2 §
ska alla medborgare behandlas
lika, det ska vi ständigt ha i åtanke.

Handläggningstiderna ska bli så
korta som möjligt utan att rättssäkerheten äventyras.

Vi arbetar för korta handläggningstider och optimal service,
servicenivån kan jämföras mot andra likvärdiga kommuner.

Resultat 2013

Vi ger råd om kostnadseffektiva
lösningar inom våra specialområden miljö, bygg, livsmedel,
hälsoskydd etc inom de ramar
som lagstiftningen medger.
Myndighetsutövningen skall
vara opartisk och utan jäv.
KF – Mål 2 Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental
och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska
ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och
sund livsstil är en förutsättning, liksom rätten till arbete.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Vi arbetar för attraktiva och
strandnära bebyggelselokaliseringar.

MBN deltar aktivt i översikts-planeringen, där vi pekar ut attraktiva
strandnära bebyggelse-lokaliseringar
(LIS). Antalet LIS-områden ska maximeras utifrån möjligheterna med den
nya lagstiftningen.

Vi åstadkommer säkerhet i trafik
för alla slags trafikanter.

Vi arbetar för maximal trafiksäkerhet
för alla trafikanter och ser regelmässigt över våra lokala trafikföreskrifter.

Vi kontrollerar alla livsmedelsföretagare för att säkra bra
livsmedel, speciellt för barn och
gamla.

Vi kontrollerar årligen alla livsmedelsföretag, vi följer upp brister/
anmärkningar.
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Resultat 2013

Kontroll har påbörjats,
fortsätter under 2014.
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KF – Mål 3 Driftighet, ambition och entreprenörskap går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.
Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering.
Ständiga förbättringar och utvecklingar ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Livsmedelsföretagare som
genererar mindre kontrolltid får
lägre årsavgift.

Vi ser ständigt över våra kostnader
och jämför med andra kommuner.

Vi ser ständigt över hur vi kan
arbeta effektivare, ibland är
anlitande av konsulter den bästa
lösningen.

Vi tillämpar konkurrens bland
konsulter.

Mbn ska vara ledande förvaltning
gällande god arbetsmiljö.

God arbetsmiljö är en självklarhet,
vi är lyhörda, vid minsta misstanke
om arbetsmiljöproblem agerar vi
omgående.

Resultat 2013

En risk- och konsekvensanalys har påbörjats.

KF – Mål 4 Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning til�lämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbetet ska utföras för minskad
klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för
förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas.
Verksamhetsmål
Vi ser ständigt över våra kostnader
på förvaltningen.
Vid nya planområden skall
den nyaste ekologiska tekniken
användas.
Vi uppfyller de lokala och
nationella miljömålen inom en
generation.

Mått/indikator
Vid nya planområden ska all
byggnation främja en hållbar
utveckling, ekologitanken viktas
högt, vi minimerar energianvändningen för uppvärmning
och transporter
Vi arbetar för att miljömålen
uppfylls än fortare om möjligt, vi
följer upp olika miljö- indikatorer
och utför egna mätningar och
provtagningar.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges specifika mål att arbetet ska
präglas av helhetssyn och samverkan anses uppfyllt
då samverkan sker med Pajala kommun genom avtal att vid behov bistå varandra inom livsmedels,
hälsoskydd och miljöfrågor. Samverkan har också
startats med Överkalix kommun från och med hösten 2013 där vi delar på en miljö-, och hälsoskyddsinspektör/livsmedelsinspektörstjänst. Stor samverkan har också skett med kommunstyrelsen i arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.
Helhetssynen inom förvaltningen präglas av vårt
grundläggande synsätt att ha ett bra arbetsklimat
och en lärande miljö.
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Avvikelse 2013: + 106 tkr
Ansvarsområden:
Följande ansvarsområden/verksamheter ligger
inom miljö- och byggnadsnämndens område:
•
•
•
•

Byggande och samhällsplanering
Miljö och hälsa
Livsmedel
Trafik

Miljö- och byggnadsnämnden har i stort sett uppnått sina egna verksamhetsmål för 2013 med ett par
undantag.
Ordförande: Bente Åkerholm (S)
Miljö- och byggnadschef: Bertil Suup
Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi totalt för
2013 visar ett överskott på 106 tkr.
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Framtiden

Vi

Nytt kartprogram som kan användas tillsammans
med vårt diariesystem MiljöReda/ByggReda är ett
måste för att kunna få och ge rätt information om
fastighetsgränser med mera.

• Halvtidstjänst som livsmedelsinspektör
har tillsatts i höstas. Andra halvan jobbar
inspektören i Överkalix kommun.
• Åklagaren har efter nämndens anmodan
väckt åtal mot Svevia för miljöbrott i Hiirivaara där bl.a. största uppmätt halt dioxin
släpptes ut i naturen.
• Detaljplan för kv Sadelmakaren (gamla
Komvux m.fl.) och detaljplan för kv Tunnbindaren (TFT) har vunnit laga kraft.
• Efter aktiva beslut i Mbn har Pullinkis ombyggda avloppsreningsverk färdigställts i
början av året.
• En välbesökt trafikdag har 12 juni anordnats
på ICA-parkeringen.

Samverkan Östra Norrbotten – utredning pågår. Det
är osäkert hur det påverkar miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden har gått med i Kommunförbundet Norrbottens projekt Miljösamverkan
i Norrbotten, vars syfte främst är att öka samverkan
i tillsynsarbete inom miljöbalkens område.
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Året i siffror
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Budget 2013

Bokslut 2013

2 101,5

2 095,3

6,2

65,0

86,2

- 21,2

- 15,0

- 59,0

44,0

- 175,0

- 196,1

21,1

360,0

304,0

56,0

2 336,5

2 230,4

106,1

- 2 721,5

- 3 059,6

- 338,1

385,0

829,2

444,2

2 336,5

2 230,4

106,1

Byggande och samhällsplanering
Miljö och hälsa
Livsmedel
Miljö- och byggndsnämnden/trafik
Summa
Kostnader
Intäkter
Netto
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Avvikelse
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Kultur- och fritidsnämnden
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts
KF – Mål 1 Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska
gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd.
Verksamhetsmål
Vi ska genom att ha en effektiv organisation ge en god
service i vår verksamhet.

Mått/indikator

Resultat 2013

Nämndens budget ska vara i
balans

Efter att under året tillkommande
kapitalkostnader på 62 tkr
avräknats är resultatet ett överskott
på 3 tkr.

Bibliotekets siffror över utlåning
och besök ska vara bland de
bästa i länet.

De senaste siffrorna (för 2012)
visar att vi lånar mest i länet.

Fritidsgårdens besökssiffror ska
inte minska jämfört med befolkningsunderlaget och andelen besök från underrepresenterat kön
ska öka.

Siffrorna har minskat totalt sett
men däremot har flickornas andel
ökat något. Analysen tyder på
att ett generationsskifte bland
besökarna pågår.

Kultur- och fritidsförvaltningens
resultat i den årliga servicemätningen ska vara till övervägande
delen av hög kvalitet.

Siffrorna för mätningen 2013 visar
sammantaget på ett mycket gott
resultat.

Samtliga medarbetare känner
till målen för verksamheten och
arbetar mot måluppfyllelse

Frågan är aktuell vid samtliga
arbetsplatsträffar.

KF – Mål 2 Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental
och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska
ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och
sund livsstil är en förutsättning, liksom rätten till arbete.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

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

Alla kultur- och fritidsföreningar
ska få tillfälle att träffa politiker
och tjänstemän minst en gång
per år för att kunna diskutera för
dem angelägna frågor.

Kulturföreningar bjöds in till en
träff i augusti och idrottsföreningar hade ett möte i september
tillsammans med SISU.

Fritidsgården arbetar aktivt
med aktiviteter där ungdomar
själv planerar, genomför och
utvärderar dem.

Arbetet
pågår
kontinuerligt,
arrangemanget Musikomat på
Folkets hus i mars är ett exempel
på detta.
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Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Kfn delar ut stipendier för
förtjänstfyllda prestationer

Två stipendier delades ut vid
näringslivsgalan och två vid
decemberfullmäktige.

Andelen flickor/kvinnor i
nyckeltalen för nämndens
verksamhetsmått ska öka.

Totalsiffrorna är lägre i år
men andelen flickor/kvinnor i
nämndens nyckeltal minskar
inte i jämförelse med pojkar/män
annat än på deltagartillfällen för
aktivitetsstöd.

KF – Mål 3 Driftighet, ambition och entreprenörskap går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.
Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering.
Ständiga förbättringar och utvecklingar ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

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

Goda resultat på enkätundersökningar som genomförs vid
våra anläggningar årligen med
start 2013 (Nöjd Kund Index)

De första mätningarna gjordes
hösten 2013 och jämförelser kan
inte göras förrän till bokslut
2014.

Våra skid- och skoterleder underhålls väl.

Detta kan anses vara uppfyllt
för 2013.

Vaktmästerifunktionen vid isladan/IP får en varatig lösning
inför 2014

Medel för detta har anslagits i budget för 2014 men någon varaktig
lösning har ännu inte genomförts.

Nyttjandegraden vid våra anläggningar är hög.

Baserad på på lokalbokningsschemor är nyttjandegraden hög
men det finns också utrymme
för mer om behov uppstår.

Kulturutbudet är varierat och
riktar sig brett, både mot olika
konstformer och olika grupper
av kulturkonsumenter.

Genom samarbete med olika
kulturaktörer som tex teaterföreningen,
studieförbunden
och kyrkan kan detta anses vara
uppfyllt.

Föreningar som arbetar i enlighet med nämndens policy för
föreningsstöd och/ eller har
driftsavtal för anläggningar erhåller stöd.

Detta kan anses vara uppfyllt för
2013

Den låga personalbemanningen
på fritidsgården utökas under
2014

Ansökan om projektanställning
har lämnats till Ks men ärendet
är inte färdigbehandlad än.

Utökat samarbete med Ylitornio
kommun

Kontakter och gemensamma arrangemang sker fortlöpande mellan ungdomsgårdarna. Tornedalens bibliotek har haft kontakter/
besök av biblioteket i Ylitornio.
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Måluppfyllelse
Samtliga
indikatorer
för
verksamhetsmålen
som kunnat mätas visar på att måluppfyllelse
skett, antingen helt eller delvis. De punkter där
måluppfyllelsen inte varit fullständig har gett orsak
till åtgärder och prioriteringar inför kommande
verksamhetsår. Som en helhetsbedömning kan
dock kommunfullmäktiges specifika mål för KFN:
”Kommunen ska ge goda förutsättningar för ett
varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
präglas av delaktighet, engagemang och samverkan.”
anses vara uppfyllt. 73% av kommunmedborgarna
ger mellanbetyg eller höga betyg till möjligheterna
att kunna utöva fritidsintressen, till exempel sport,
kultur, friluftsliv och föreningsliv enligt SCB:s
medborgarundersökning hösten 2013.
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Avvikelse 2013: - 59,4 tkr
Ansvarsområden:
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsverksamheten omfattande bland annat
bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård samt
sport- och fritidsanläggningar. Nämnden
ansvarar även för stöd till föreningar och
organisationer genom verksamhetsbidrag och
stöd till arrangemang.

Ekonomisk analys

Ordförande: Eva Juntti Berggren (S)
Kultur- och fritidssamordnare: Henry Barsk

Kulturoch
fritidsnämndens
nettodriftram,
exklusive kapitalkostnader, var 10 750 tkr för 2013.
I bokslutet är resultatet – 59,4 tkr vilket dock beror
på att det tillkommit kapitalkostnader på 62,4 tkr
under budgetåret. Med dessa avräknade blev
nettokostnaden 10 747 tkr, alltså ett överskott på 3 tkr i
förhållande till budgetramen. Att kapitalkostnaderna
ökat under året beror på de investeringar vi gjort,
bland annat i en ny pistmaskin och skatepark.
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Framtiden

Vik

För att lösa verksamheten vid idrottsplatsen har en
överenskommelse med ÖSK gjorts om vaktmästeritjänster på konstgräsplan och skidspår. Det som
återstår att lösa är vaktmästeri på Isladan.

• ”Bibliotek 2013” invigdes i januari och statistiken för 2012 visar att biblioteket har de högsta
utlånen per invånare i länet.
• Simhallens bassängbotten reparerades under
hösten och badet kunde åter öppnas veckan
innan jul vilket var tidigare än beräknat.

En ansökan om ett flerårigt projekt med en fritidsledare/fältassistent på fritidsgården har lämnats in
och kan i händelse av godkännande komma igång
under september 2014.

• Skateparken invigdes under året och en ny
pistmaskin har inköpts. Dessutom har sporthallen fått nytt golv.

Ett arbete med ökat inflytande och delaktighet förungdomar pågår via fritidsgården och där är en del,
ett kommunalt deltagande i en så kallad LUPP-undersökning under hösten 2014. Gårdens öppettider
har justerats något för att kunna ge personalen möjlighet att arbeta med detta.

• Fritidsgården har varit värd för arbetet med att
bilda en föräldragrupp, föräldrar på byn.
• Ett sedvanligt drogfritt avslutningsdisko har
arrangerats på sporthallen.

Vi har idag ingen kulturskola i Övertorneå. Vi har
en kommunal musikskola men andra kulturyttringar saknas. Samverkan och diskussioner med skolan
och andra kulturaktörer bör ske för att hitta lösningar på detta.
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Året i siffror
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidssamordnare
Biblioteksansvarig
Summa
Kostnader

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

10 286,3

10 285,0

1,3

3 014,8

3 075,5

- 60,7

13 301,1

13 360,2

- 59,4

- 14 015,0

- 14 714,6

- 699,6

Intäkter
Netto

714,0

1 354,2

640,2

13 301,0

13 360,4

- 59,4
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Barn- och utbildningsnämnden
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

KF – Mål 1 Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska
gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Föräldrar/elever/barn får ett
respektfullt bemötande i sina
kontakter med verksamheten

Antal synpunkter/klagomål som
lyfts på nämndsnivå. Svaren i
läroplansenkäten när det gäller frågan om respekt minst på
samma nivå som 2012

Målet är uppfyllt

KF – Mål 2 Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental
och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska
ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och
sund livsstil är en förutsättning, liksom rätten till arbete.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Utomhusmiljön i skolan är
trivsam och inbjuder till lek
och rörelse

En första etapp i upprustning av
skolgården på centralskolan är
genomförd

Målet delvis uppfyllt

Skolorna i Övertorneå håller
hög kvalitet och alla elever har
möjlighet att uppnå målen

Andelen elever (år 8 och 9) som är
godkända i teknik, fysik, kemi och
biologi ökar jämfört med 2012.
Resultaten i matematik i grundskolan har höjts med 10% jämfört
med 2012. Andelen elever som
fullföljer sin gymnasieutbildning
inom 3 år är högre än 2011/2012

Målet är uppfyllt
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KF – Mål 3 Driftighet, ambition och entreprenörskap går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.
Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering.
Ständiga förbättringar och utvecklingar ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Verksamheterna inom BUN
ska vara jämställda

Skillnaderna i resultat mellan
pojkar och flickor har minskat
jämfört med 2012 (meritvärden,
nationella prov)

Målet är delvis uppfyllt

Skolan i Övertorneå har en trygg
miljö för lärande – nolltolerans
mot mobbning/diskriminering

Svaren i läroplansenkät ”jag
känner mig trygg i skolan” högre än föregående år

Målet är uppfyllt

KF – Mål 4 Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning til�lämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbetet ska utföras för minskad
klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för
förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Alla barn och elever utvecklar
demokratisk kompetens genom
att de har ett reellt inflytande
över sådant som påverkar dem

Varje enhet har haft minst två
elevråds/barnrådsmöten
per
läsår. Resultaten i elevenkäten
gällande möjlighet att påverka arbetet i skolan har förbättrats jämfört med 2012. BUN har bjudit in
elever till samråd minst en gång
under året

Målet är uppfyllt

BUN:s ekonomiska resurser ska
användas på ett kostnadseffektivt sätt

Budget i balans samt högre total måluppfyllelse jämfört med
2012 (nationella prov åk 3,6,9
och meritvärde)

Målet är uppfyllt
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Måluppfyllelse
Den totala måluppfyllelsen har varit relativt god både
vad avser kommunfullmäktiges specifika mål och
nämndens egna mål i och med att av de sju uppsatta
målen är fem helt uppfyllda och två delvis uppfyllda.
Elevernas resultat, arbetet med värdegrund och
inflytande har varit i fokus liksom upprustning
av utemiljöer. Skillnaden i resultat för pojkar och
flickor visar en positiv tendens, men ännu finns
arbete att göra för att få en mer jämställd utbildning.
Skillnaderna i resultat följer samma mönster som i
övriga Sverige. Gymnasieskolan fortsätter att ligga
i topp i jämförelse med andra gymnasieskolor i
landet. Även förskolan och fritidshemmet får goda
omdömen bl a från skolinspektionen. Resultaten
inom svenska för invandrare visar också en positiv
trend, fler och fler blir godkända inom kurser.
Inom vuxenutbildningen är lärcentrat en viktig
resurs och underlättar universitetsstudier på
distans. Musikskolan är populär och har fortsatt
många elever. Organisationen kring nyanlända på
högstadiet har ändrats så att eleverna under sin
första tid får sin utbildning i en förberedelseklass, för
att så småningom utifrån sina egna förutsättningar
placeras i ordinarie klasser.
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Avvikelse 2013: - 676,1 tkr (+ 604,4 tkr)
Ansvarsområden:
• Förskola
• Förskoleklass - Fritidshem
• Grundskola - Särskola
• Gymnasieskola
• Elevhälsa
• Kommunal vuxenutbildning
• Svenska för invandrare
• Musikskola
• Högskoleförbundet Östra Norrbotten
• Tillsyn av fristående verksamheter
Ordförande: Desirée Waaranperä Krutrök (S)
Barn- och utbildningschef: Maarit Enbuske

Ekonomisk analys
När man tar hänsyn till en obudgeterad post för SFI
(1 280, 5 tkr) gör nämnden ett överskott på 604,4 tkr 2013.
Nämnden har inte erhållit det av kommunstyrelsen
beviljade extra täckningsbidraget för faktiska
kostnader gällande verksamheten för SFI.
Personalkostnader visar ett underskott på
grundskolan men balanseras av lägre kostnader för
resurspedagoger inom förvaltningen. Uppdragsersättningar till Nord visar ett överskott på
257 tkr och interkommunala ersättningar inkl.
inackorderingsbidrag för gymnasieelever visar ett
överskott på 481 tkr – fler elever än beräknat har gått
i egen gymnasieskola.

er året

lser und
ga hände

Vikti

• Två karriärtjänster med inriktning matematik
och en NT-utvecklare har rekryterats internt
• Övertorneå presterar bäst i landet när
det gäller att kompensera för elevernas
socioekonomiska förutsättningar. Undersökningen är gjord av Dagens samhälle och
sträcker sig under fem år.
• Ny rektorsorganisation infördes i januari
• Skapande skola fick 105 Tkr av Kulturrådet
och aktiviteter har genomförts bl a inom dans
och filmskapande
• Gränsälvsgymnasiet var på tredje plats i riket
gällande betygspoäng enligt SKL:s rapport
Öppna jämförelser gymnasiet

Framtiden
Resultaten i de lägre årskurserna är goda och det
finns en positiv tendens även för resultaten i åk 9.
Ytterligare utveckling kring nyanländas utbildning
behöver göras för att kunna nå högre måluppfyllelse.
Ca 25 procent av högstadiets elever är nyanlända.
Under 2014 startar familjecentralens verksamhet
inom BUN. Fortsatt behov av finansiering för SFI
finns, då nämnden inte kunnat rymma verksamheten
i sin helhet inom budgetramarna.
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Året i siffror
Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Barn- och utbildningsförvaltningen

31 265,6

31 229,5

36,1

Förskolor

13 814,8

13 579,0

235,8

Grundskola, F-3, fritidshem, särskolan

11 861,0

12 361,3

- 500,3

Grundskola 4-9, musikskolan

13 951,5

14 036,4

- 84,9

6 951,2

7 053,5

- 102,3

Svansteins centralskola F-9
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Summa
Kostnader

24 668,5

24 929,0

- 260,5

102 512,6

103 188,7

- 676,1

- 107 711,7

- 109 914,4

- 850,5

5 199,0

6 725,6

1 526,6

102 512,7

103 188,8

- 676,1

Intäkter
Netto
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Socialnämnden
Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

KF – Mål 1 Värdegrundsarbetet ligger till grund för allt. Vid beslut ska medborgarnyttan alltid beaktas och ska
gynna hållbar tillväxt ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Respektfullt bemötande och solidariskt ansvarstagande ska leda till engagemang och delaktighet och vi ska ha uppmuntrande och välkomnande attityd.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Människor som söker kontakt med socialtjänstens
verksamheter ska behandlas
med värdighet och respekt.
Samt erbjudas snabb handläggning av sina ärenden.

Uppföljning av handläggningstider, m.m. i öppna
jämförelser och KKiK

Socialnämndens
verksamheter
uppvisar korta handläggningstider,
vilket innebär att personer i behov
av stöd, vård och omsorg snabbt
kommer i kontakt med en handläggare.

KF – Mål 2 Övertorneå kommun har attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet. Övertorneå kommun är Tornedalens trädgård, här finns plats att växa som människa. Här finns mötesplatser för kreativitet och själslig, mental
och andlig utveckling. Vi har funktionell, välskött, vacker närmiljö, rik fritid och rikt kulturellt utbud. Alla ska
ha rätt till trygghet i livets alla skeenden och en skola med ambitioner och högsta kvalitet. God folkhälsa och
sund livsstil är en förutsättning, liksom rätten till arbete.
Verksamhetsmål
Socialtjänstens
verksamhet
ska präglas av tillgänglighet
och allmänheten skall ges god
information och service.

Mått/indikator

Resultat 2013

Information om socialnämndens verksamhet ska
finnas på Övertorneå kommuns hemsida. Uppföljning
av tillgänglighet på hemsidan sker via öppna jämförelser och KKiK.

En ny hemsida har införts under
2013 och i samband med detta påbörjades en översyn av socialnämndens information på hemsidan. Detta arbete fortgår under 2014.
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KF – Mål 3 Driftighet, ambition och entreprenörskap går hand i hand med omtanke, rättvisa och solidaritet.
Goda initiativ och insatser ska stöttas, uppmärksammas och belönas inom både näringsliv, föreningsliv och
kommunal verksamhet. God arbetsmiljö är jämställd och det är noll tolerans för mobbing och diskriminering.
Ständiga förbättringar och utvecklingar ska eftersträvas för att säkerställa hög kvalitet, god service, bra arbetsmiljö och gott företagsklimat.
Verksamhetsmål
Utredning,
vård
och
omsorg, rehabilitering och
behandling skall bygga på
evidens och säkerställda
rutiner

Mått/indikator

Resultat 2013

Användande av kvalitetsregister ska öka. Antalet registreringar i respektive kvalitetsregister
ska öka. Resultaten ska vara
bättre än resultaten för 2012. För
2012 var målet 90% registreringar i senior alert och 70% registreringar i palliativa registret.

Resultat för 2013 var högre
än uppsatta mål.

KF – Mål 4 Övertorneå ska synas på världskartan för hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning til�lämpas i alla beslut och effektiva processer eftersträvas. Aktivt energismart arbetet ska utföras för minskad
klimatpåverkan. Närproducerade, gärna ekologiska livsmedel ska synliggöras och prioriteras. Åtgärder för
förbättrade villkor för demokrati, dialog, delaktighet och engagemang ska vidtas.
Verksamhetsmål

Mått/indikator

Resultat 2013

Socialnämndens verksamhet
ska kännetecknas av god
ekonomi och hög kvalitet.
Verksamheten ska utvecklas
med
medborgare
och
brukare i fokus.

Andelen brukare som upplever
att de är nöjda med socialnämndens insatser samt har inflytande ska öka. Uppföljning sker via
öppna jämförelser och KKiK.

Andelen brukare som är nöjda
med sitt särskilda boende eller
hemtjänst ligger under riksgenomsnittet. För att öka möjligheten till inflytande avser
socialnämnden att under 2014
genomföra egna brukarundersökningar som ett komplement till de nationella, för att
på så sätt tillvarata brukarnas
åsikter och önskemål i högre
grad.
Även brukares, närstående och
kommunmedborgares möjligheten att lämna synpunkter på
socialnämndens verksamheter
ska tydliggöras på hemsidan
under 2014.
Ett kontinuerlig och strukturerat arbete med måluppföljning
kommer att implementeras
under 2014 för att på så sätt
erhålla tydligare målstyrning
av socialnämndens verksamheter.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har till socialnämnden angett
följande specifika mål ”Socialtjänsten och den
kommunala hälso- och sjukvården ska genom
förebyggande insatser verka för att förbättra
människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa
förutsättningar för ett väl fungerande liv”.
Socialnämnden kan konstatera att måluppfyllelsen
är relativt hög. Användandet av kvalitetsregistret
senior alert och palliativa registret är fortsatt på
en hög nivå och bidrar till att öka kvaliteten arbete
för att tillförsäkra våra äldre en god vård och
omsorg. Socialnämnden uppvisar fortsatt korta
handläggningstider när det gäller försörjningsstöd
och ansökan om särskilt boende. Vilket medför att
personer med ett behov av stöd, vård och omsorg
relativt snabbt kommer i kontakt med en handläggare
och därigenom kan eventuella insatser sättas in i
ett tidigt skede. Socialnämndens målsättning är att
alla verksamheter ska vara av hög kvalitet. För att
uppnå detta är det viktigt att vi beaktar och lyssnar
på våra brukares åsikter. 2013 års mätning visar att
detta kan förbättras. Socialnämnden avser att öka
och förbättra kvalitets arbetet. Dels genom egna
brukarundersökningar, som ett komplement till de
nationella undersökningarna. Men även genom ett
processinriktat arbetssätt, i form av egenkontroll,
kontinuerliga risk- och omvärldsanalyser. Vidare
är införandet av lokala värdegrundgarantier
ytterliggare en faktor som kan medföra en ökad
kvalité för våra brukare.

Socialen

Avvikelse 2013: - 1 479,7 tkr
Ansvarsområden:
• Socialförvaltningen
• Individ- och familjeomsorgen (IFO)
• Äldreomsorg
• Hemtjänst/korttidsboende
• Hälso- och sjukvårdsenheten (HSL)
• Stödboende
• Personlig assistans (LSS/SFB)
• Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Ordförande: Tomas Mörtberg (C)
Socialchef: Mehmed Hasanbegovic

der året

elser un
tiga händ

Vik

Ekonomisk analys
Socialnämnden uppvisar för 2013 ett underskott på –
1 479,7 tkr. Underskottet beror till största del på ökade
kostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO)
och beror framför allt på ökat behov av ekonomiskt
bistånd och institutionsvård. IFO´s verksamhet är
svår att förutsäga då dels behovet samt omfattningen
på insatsen kan variera, då det är individuella behov
som styr. Även utomstående faktorer såsom ökad
arbetslöshet, nya regler i sjukförsäkringen, o.s.v. kan
påverka behovet av stöd.
Framtiden
• Nya föreskrifter träder i kraft januari 2015.
Vilket innebär att bemanningen anpassas utifrån
individuella biståndsbedömningar.
• Antalet platser vid särskilt boende minskas successivt från 100 till 82.
• Ett fortsatt aktivt strategiskt och kraftfullt värdegrundsarbete.
• Att kunna erbjuda regelbundna aktiviteter vid
särskilt boende.
• Fortsatt arbete för att utveckla e-tjänster inom
hemtjänsten.
• Fortsatt översyn av rutiner och riktlinjer.
• Implementera och utveckla ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
• Arbeta för tillkomsten av ett trygghets-/seniorboende.

i korthet

• Arbete påbörjat med att implementera
den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen
• Översyn genomförd av socialförvaltningens organisationsstruktur
• Socialpsykiatrin införlivad under hemtjänsten
• Den kommunala hemsjukvården infördes
• Arbete påbörjat med utveckling och
implementering av ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
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Året i siffror
Socialnämnden

Budget 2013

Bokslut 2013

Avvikelse

Socialförvaltningen

8 326,2

8 848,0

- 521,8

Individ- och familjeomsorgen

7 795,3

11 749,8

- 3 954,5

Stödboende

2 443,1

2 610,3

- 167,2

Äldreomsorgen

46 322,0

47 622,2

- 1 300,2

Hemtjänst/korttidsboende

17 515,7

16 724,9

790,8

Hälso- och sjukvårdsenheten

10 159,3

9 511,4

647,9

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

12 949,4

12 401,4

548,0

LSS/SFB

7 821,7

5 344,4

2 477,3

Summa

113 332,7

114 812,4

- 1 479,7

-140 657,7

- 156 637,6

- 15 979,9

27 325,0

41 825,2

14 500,2

113 332,7

114 812,4

- 1 479,7

Kostnader
Intäkter
Netto
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Stiftelsen Matarengihem
Måluppfyllelse
Vid räkenskapsårets utgång ägde och förvaltade Matarengihem 506 (506) lägenheter och 15 (15) lokaler
samt flertalet bilplatser och garage. Under 2013 har
inga större förändringar i strukturen på lägenhetsbeståndet skett. Av lägenheterna var 27 (22) oplacerade (31/12 2013) vilka de flesta var lägenheter i byarna utanför Övertorneå centralort. Matarengihem
har under 2013 fortsatt att erbjuda ungdomsrabatter
till ungdomar.

Stiftelsen

i korthet

Resultat 2013: 295 tkr
Ansvarsområden
Stiftelsen Matarengihem är en allmännyttig
bostadsstiftelse med verksamhet i Övertorneå
kommun. Huvudman för stiftelsen är
Övertorneå kommun. Stiftelsen har till
ändamål för sin verksamhet att inom
Övertorneå kommun förvärva, äga och
förvalta fastigheter eller tomträtter samt
bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva
anordningar.

Under 2013 har flera stora underhållsprojekt genomförts. Som exempel på årets underhållsåtgärder
har avloppsledningar på Tingshusvägen 34 renoverats genom en ny metod för Matarengihem, relining.
På området Rovainen drogs nya kulvertledningar
för tappvarmvatten efter att dessa drabbats av återkommande läckage, samtidigt som nya kulvertar
för värmeledningar lades i marken för att underlätta
framtida utbyte av värmeledningar. Genomgång av
fasader samt efterföljande målningsarbete har under året utförts på halva området Rovainen.

Styrelseordförande: Lars Niemi
Verkställande direktör: Per-Erik Muskos

Nämnas kan också den upphandling som gjorts på
nya intelligenta motorvärmaruttag, de installeras
under 2014. Det övriga underhållet har haft en intensitet i nivå med tidigare år, med undantag för utbyte av vitvaror där en ökning har skett.

der året

elser un
tiga händ

Vik

Ekonomisk analys
Den totala omsättningen har under året uppgått till
25 056 tkr (24 509 tkr). Matarengihem löste i början
av året ett lån på 3,5 mkr, vilket har resulterat i lägre
räntekostnader. Under året har personalomsättning
gett upphov till något högre personalkostnader.

• Påbörjat översyn av fastighetsbeståndet för att bedöma in- och utvändigt
underhållsbehov.
• Ny metod för Matarengihem, relining,
används vid renovering av avloppsledningar. Metoden följs upp och
utvärderas kommande år.

Framtiden

• Nya kulvertledningar dragna i Rovainen-området.

Stiftelsen Matarengihem har påbörjat en översyn av
fastighetsbeståndet vad gäller in- och utvändigt underhållsbehov som skall utmynna i en underhållsplan. Underhållsplanen är ett beslutsinstrument för
såväl strategiska som prioriterade områden samt för
att skapa ett strukturerat arbetssätt med en tidshorisont och målsättningar i samklang med fortlevnadsprincipen.

• Minskning av låneskuld genom lösen
av lån.
• Underhåll i nivå med tidigare år.

Utmaningar för framtiden förutom nämnda underhållsbehovet är att minska energibehovet för såväl
el som värme genom olika tekniska lösningar men
även i symbios med våra hyresgäster där målet är
att flertalet i en framtid får möjlighet att påverka sin
hyresnivå genom sin egen energiförbrukning.
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Året i siffror
Resultaträkning, tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2012

2013

23 886,0

24 236,0

623,0

820,0

24 509,0

25 056,0

Externa kostnader

- 16 428,0

- 16 969,0

Personalkostnader

- 2 674,0

- 2 863,0

Summa intäkter

Av- och nedskrivningar

- 2 530,0

- 2 516,0

- 21 632,0

- 22 348,0

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång

141,0

52,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

318,0

182,0

Räntekostnader och liknade resultatposter

- 2 912,0

- 2 608,0

Summa finansiella poster

- 2 453,0

- 2 374,0

Resultat efter finansiella poster

424,0

334,0

Bokslutsdispositioner

- 69,0

-

Summa kostnader

Resultat före skatt

355,0

334,0

Skatt

- 55,0

- 39,0

Årets resultat

300,0

295,0

Balansräkning, tkr

2012

2013

Balansräkning, tkr

2012

2013

Bostadslånepost

395,0

367,0

Grundfond

2 934,0

2 934,0

Underhållslånepost

516,0

480,0

Reservfond

2 095,0

2 095,0

Summa eget kapital

5 029,0

5 029,0

Balanserat resultat

2 678,0

2 978,0

Summa immateriella anläggningstillgångar

911,0

847,0

83 699,0

81 323,0

Inventarier, verktyg och installationer

172,0

95,0

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

102,0

183,0

83 973,0

81 601,0

Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

5 239,0

5 291,0

90 123,0

87 739,0

Bränsle

84,0

78,0

Hyres- och kundfordringar

96,0

10,0

455,0

477,0

4 777,0

7 967,0

Övriga fordringar

354,0

223,0

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

535,0

681,0

6 217,0

9 358,0

12 469,0

9 371,0

Summa anläggningstillgångar

Skattefordringar
Avräkning HSB Norr ek förening

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

18 770,0

18 807,0

108 893,0

106 546,0

Årets resultat

300,0

295,0

Summa fritt eget kapital

2 978,0

3 273,0

Summa eget kapital

8 007,0

8 302,0

Periodiseringsfonder

569,0

569,0

Summa obeskattade reserver

569,0

569,0

Övriga skulder till kreditinstitut

95 284,0

91 934,0

Summa långfristiga skulder

95 284,0

94 934,0

200,0

-

Förskott från kunder

1 518,0

1 615,0

Leverantörsskulder

1 519,0

2 397,0

226,0

374,0

1 570,0

1 355,0

Kortfristig del av långfristi skuld

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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5 033,0

5 741,0

108 893,0

106 546,0

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Övertorneå Värmeverk AB
Måluppfyllelse

et

et i korth

Försäljningen 2013 uppgick till 25 054 MWh vilket
är svagare än budget ( -946 MWh). Volymavvikelsen
ger en negativ resultateffekt på -406 tkr mot budget. Det har inte gjorts några nyanslutningar under
året. Ett REKO möte är genomfört under året med
24 kunder närvarande. Enkätsvaren efter mötet var
mycket positiva.Vi har även haft löpande kontakter
med våra större kunder, särskilt folkhögskolan.

rk
Värmeve

Resultat 2013: 14 tkr
Ansvarsområden
Verksamheten omfattar produktion,
distribution och försäljning av fjärrvärme inom
Övertorneå tätort. Affärsidén är att erbjuda
kundanpassad fjärrvärme som är miljövänligt
producerad till ett konkurrenskraftigt pris.

Ekonomisk analys
Bolaget redovisar ett årsresultat som är tillfredställande, 14 tkr efter bokslutsdispositioner och 1 467
tkr efter finansiella poster. Jämfört med 2012 är resultatet 541 tkr bättre. De totala investeringarna för
2013 uppgår till 660 tkr och fördelar sig på 594 tkr
produktionsanläggningar och 66 tkr abonnentanläggningar.

Styrelseordförande: Roland Kemppainen
Verkställande direktör: Hans Stålnacke

Framtiden
Fjärrvärme kommer fortsatt vara ett fördelaktigt
uppvärmningsalternativ i Övertorneå. Efterfrågan
på miljöriktigt producerad energi bedömmer vi
kommer öka de kommande åren. Fjärrvärmenätet
är idag väl utbyggt och de närmaste åren kommer
expansion ske genom försäljning till kunder som
konverterar från andra uppvärmningsalternativ till
fjärrvärme. Vi ser idag inte några tecken på ett ökat
nybostadsbyggande i Övertorneå, varför volymexpansionen kommer vara relativt långsam och vara
baserad på konvertering av uppvärmningsform
samt förtätningar inom existerande fjärrvärmenät.

Vik

• En ny driftansvarig samt en drifttekniker är anställd under året, som ersättning för två personer som slutat.
• En förstudie har startats för att ta fram
den bästa lösningen avseende ny effekt/klara miljövillkor för en ny panna.

Faktorer som kommer påverka bolagets resultat positivt de närmaste åren är:
•

Fortsatt arbete med att optimera bränslemixen
vid verket.

•

Fortsatta effektiviseringsarbeten för att öka
verkningsgraden.

•

Fortsatt arbete med aktiv kundvård.

•

Investeringar på produktionssidan. Eventuellt
en ny panna.

der året

elser un
tiga händ

• Ett REKO möte är genomfört med 24
kunder närvarande.
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Året i siffror
Resultaträkning, tkr
Nettoomsättning
Summa intäkter

2012

2013

18 831,1

18 052,9

18 831,1

18 052,9

- 16 396,2

- 15 389,4

Försäljningskostnader

- 825,2

- 487,3

Administrationskostnader

- 244,0

- 269,3

Rörelseresultat

Kostnad för sålda produkter

1 365,7

1 906,9

Ränteintäkter och liknande resultatposter

93,3

90,2

Räntekostnader och liknade resultatposter

- 721,9

- 530,0

Summa finansiella poster

- 628,6

- 439,8

737,1

1 467,1

- 817,0

- 1 450,0

- 79,9

17,1

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning, tkr
Byggnader och mark

2,5

- 3,4

- 77,4

13,7

2012

2013

1 715,0

1 646,6

Maskiner och andra tekniska anläggningar

25 997,4

23 905,6

Inventarier, verktyg och installationer

7,8

5,3

123,7

222,0

27 843,9

25 779,5

Råvaror och förnödenheter

1 368,9

1 595,0

Kundfordringar

1 563,4

1 464,4

715,9

781,9

Övriga fordringar

1 018,9

708,2

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

2 512,0

2 251,8

Summa kortfristiga fordringar

5 810,2

5 206,3

Kassa och bank

3 716,0

5 761,0

Summa omsättningstillgångar

10 895,1

12 562,3

Summa tillgångar

38 739,0

38 341,8

Pågående nyanläggningar och förskott
avs. materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Fordran på koncernföretag

Balansräkning, tkr
Aktiekapital (400 aktier, kvotvärde 5 000 kr)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Balanserat resultat

2013

2 000,0

2 000,0

184,9

107,4

2 184,9

2 107,4

0,0

0,0

Årets resultat

- 77,4

13,7

Summa fritt eget kapital

- 77,4

13,7

Summa eget kapital

2 107,5

2 121,1

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan

5 465,0

6 915,0

Summa obeskattade reserver

5 465,0

6 915,0

33,0

36,3

Uppskjuten skatt
Summa avsättningar

33,0

36,3

Övriga skulder

27 500,0

25 000,0

Summa långfristiga skulder

27 500,0

25 000,0

4,0

4,0

1 428,4

2 267,1

376,3

885,2

0,3

0,2

1 824,5

1 112,9

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2012

3 633,6

4 269,4

38 739,0

38 341,8

er

p
a
k
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Våra r

Läs om kommunens resultaträkning,
balansräkning, redovisning av drift
och kassaflöden under 2013.
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Resultaträkning, tkr
Kommun

Koncern

Not

2012

2013

2012

2013

Intäkter

1

101 739

111 248

126 459

129 737

Därav jämförelsestörande intäkter

2

8 914

6 322

8 914

6 322

Kostnader

3

- 365 325

- 386 465

- 382 540

- 403 736

Därav jämförelsestörande kostnader

4

0

0

0

0

5,24,25

- 16 371

- 23 045

- 20 316

- 26 923

- 279 957

- 298 262

- 276 397

- 294 600

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

162 547

166 816

162 547

166 816

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

7

122 176

127 841

122 176

127 841

Finansiella intäkter

8

9 019

14 243

9 525

14 249

Finansiella kostnader

9

- 2 029

- 5 746

- 5 302

- 8 346

Därav jämförelsestörande finansiella kostnader

9

0

- 1 756

0

- 1 756

11 756

4 892

12 549

5 961

Resultat före extraordinära poster, skatter
Skatt

10

0

0

- 54

- 41

Bokslutsdispositioner

11

0

0

- 478

- 916

Årets resultat

12

11 756

4 892

12 017

5 004
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Kassaflöden/finansieringsanalys, tkr
Kommun
Den löpande verksamheten

Not

Koncern

2012

2013

2012

2013

11 756

4 892

12 017

5 004

5

16 371

23 045

20 316

26 923

Justering för gjorda avsättningar

13

- 1 559

2 507

- 1 542

2 714

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

14

-1

200

385

877

26 567

30 644

31 176

35 518

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

15

- 3 615

11 388

- 4 056

11 722

Ökning/minskning kortfristiga skulder

16

7 454

- 2 241

6 008

- 1 164

Ökning/minskning förråd och varulager

17

0

0

- 82

- 107

30 406

39 791

33 046

45 969

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Medel från verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet

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

18

- 18 292

- 36 627

- 20 050

- 37 090

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

19

3 763

3 216

3 763

3 216

- 14 529

- 33 411

- 16 287

- 33 874

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

20

- 13 500

0

- 13 650

- 4 600

Ökning av långfristiga fordringar

21

- 4 414

- 541

- 4 414

- 541

Minskning av långfristiga fordringar

22

3 935

4 124

3 935

4 124

- 13 979

3 583

- 14 129

- 1 017

1 898

9 963

2 630

11 078

Likvida medel vid årets början

174 537

176 435

192 909

195 539

Likvida medel vid årets slut

176 435

186 398

195 539

206 617

1 898

9 963

2 630

11 078

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Balansräkning, tkr
Kommun

Koncern

Not

2012

2013

2012

2013

23

0

0

911

847

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

24

250 257

243 634

334 915

326 075

Maskiner och inventarier

25

12 056

16 843

25 293

28 893

Finansiella anläggningstillgångar

26

37 409

43 380

24 964

32 237

299 722

303 857

389 631

388 052

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager

27

0

0

769

876

Fordringar

28

26 051

14 662

34 416

18 478

Kortfristiga placeringar

29

148 624

159 331

148 624

159 331

Kassa och bank

30

27 811

27 067

42 138

39 318

Summa omsättningstillgångar

202 486

201 061

225 947

218 003

Summa tillgångar

502 208

504 918

612 030

606 055

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

31

342 524

354 280

349 822

359 407

Årets resultat

31

11 756

4 892

12 017

5 004

354 280

359 172

361 839

364 411

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

32

16 637

19 387

16 637

19 387

Andra avsättningar

33

243

0

1 128

206

16 880

19 387

17 765

19 593

34

0

0

3 302

4 027

Långfristiga skulder

35

52 500

50 000

147 784

141 934

Kortfristiga skulder

36

Summa avsättningar
Obeskattade reserver
Skulder

78 548

76 359

84 642

76 090

Summa skulder

131 048

126 359

232 426

218 024

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

502 208

504 918

612 030

606 055

Kommun
Ställda panter och ansvarsförbindelser

2012

2013

140 051

148 094

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder och avsättningar

37

Löneskatt på pensionsförpliktelser

37

33 976

35 928

Borgensförbindelser

38

105 306

173 133

Förvaltade stiftelser/fonder

39

51

51

Leasingåtaganden

40

266

397

279 650

357 603

Summa borgensåtagande och ansvarsförbindelse
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Noter, tkr
Kommun
Not 1 Verksamhetens intäkter

Koncern

2012

2013

2012

Statsbidrag

36 128

40 048

36 128

40 048

Övriga bidrag (inkl. ers. från försäkringskassan)

17 234

23 355

17 234

23 355

921

583

921

583

Ersättning/bidrag från kommun och landsting

2013

Ersättning från AFA försäkring

6 444

6 322

6 444

6 322

Taxor och avgifter/ersättningar

20 866

20 066

45 586

38 556

6 818

6 410

6 818

6 410

10 204

10 583

10 204

10 583

Försäljningsmedel
Hyror
Förrättning och granskningsavgifter
Försäljning av verksamhet
Försäljning anläggningstillgång
Summa verksamhetens intäkter

367

698

367

698

2 757

3 182

2 757

3 182

0

0

0

0

101 739

111 248

126 459

129 737

Kommun
Not 2 Jämförelsestörande intäkter

Koncern

2012

2013

2012

2013

Återbetalning premier AFA försäkring 2007 - 2008

6 444

0

6 444

0

Återbetalning premier AFA försäkring 2005 - 2006

0

6 322

0

6 322

Återföring nedskrivning finansiella tillgångar

2 470

0

2 470

0

Summa jämförelsestörande intäkter

8 914

6 322

8 914

6 322

Kommun
Not 3 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader (inkl pensionsavsättningar)
Särskilda personalomkostnader (resor, traktamenten, kursavgifter, företagshälsovård m m)

Koncern

2012

2013

2012

2013

219 570

232 957

221 802

236 092

3 971

3 103

4 633

3 103

Material och förbrukningsinventarier

17 915

20 940

17 915

20 940

Bränsle, energi och vatten

15 726

16 085

21 850

21 494

Tjänster

16 190

10 185

20 888

15 062

Entreprenader och köp av verksamheter

55 305

58 730

55 305

58 730

Bidrag

21 345

23 735

21 345

23 735

Försäkringsavgifter

2 048

2 048

2 048

2 048

Pensionsutbetalningar

6 167

6 469

6 167

6 469

Övrigt, hyror, licenser, leasing mm

7 088

12 213

10 587

16 063

Summa verksamhetens kostnader

365 325

386 465

382 540

403 736

Kommun

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

2012

2013

2011

2012

0

0

0

0

Summa jämförelsestörande kostnader
Kommun
Not 5 Avskrivningar
Byggnader
Maskiner, inventarier

Koncern

Koncern

2012

2013

2012

2013

14 449

14 802

16 860

17 212

1 922

2 524

3 456

3 928

Immateriella anläggningstillgångar

64

Nedskrivning anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

77

-

5 719

-

5 719

16 371

23 045

20 316

26 923
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Kommun
Not 6 Skatteintäkter
Preliminärt erhållna skatteintäkter innevarande år
Korrigering av slutavräkning för föregående år
Preliminär slutavräkning för innevarande år
Summa skatteintäkter

Koncern

2012

2013

2012

2013

160 342

167 889

160 342

167 889

34

116

34

116

2 171

- 1 189

2 171

- 1 189

162 547

166 816

162 547

166 816

Kommun
Not 7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Koncern

2012

2013

2012

2013

-

252

-

252

Inkomstutjämning

56 417

59 759

56 417

59 759

Kostnadsutjämning

24 094

25 011

24 094

25 011

6 921

6 923

6 921

6 923

24 311

24 109

24 311

24 109

Regleringsbidrag

2 369

2 176

2 369

2 176

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

8 064

9 611

8 064

9 611

122 176

127 841

122 176

127 841

Mellankommunal utjämning (hemsjukvård)

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag

Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Kommun
Not 8 Finansiella intäkter

Koncern

2012

2013

2012

2013

795

465

943

419

Intäkter extern kapital förvaltning

8 174

13 778

8 174

13 778

- varav aktieutdelningar

1 176

1 888

1 176

1 888

- varav realisationsvinster, aktier och obligationer

2 468

8 242

2 468

8 242

- varav ränta, obligationer m m

2 053

3 648

2 053

3 648

Räntor bankmedel

- varav depåränta
Återföring nedskrivning finansiella tillgångar
Avkastning på andra finansiella tillgångar
Summa finansiella intäkter

7

-

7

-

2 470

-

2 470

-

50

-

408

52

9 019

14 243

9 525

14 249

Kommun
Not 9 Finansiella kostnader

Koncern

2012

2013

2012

2013

Ränta, pensionsskuld

666

2 157

666

2 157

Räntor anläggningslån

969

487

4 241

3 087

11

77

12

77

Kostnader extern kapital förvaltning

383

3 025

383

3 025

* Realisationsförluster, aktieförsäljning

250

2 582

250

2 582

* Förvaltningsarvode

133

443

133

443

2 029

5 746

5 302

8 346

Övriga finansiella kostnader

Summa finansiella kostnader

Kommun

Not 9 - därav jämförelsestörande finansiella kostnader

Koncern

2012

2013

Diskonteringsränta pensioner

-

Summa jämförelsestörande kostnader

0
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2012

2013

1 756

-

1 756

1 756

0

1 756
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Kommun
Not 10 Skatt

Koncern

2012

2013

2012

2013

Skatt på årets resultat Stiftelsen Matarengihem

0

0

- 55

- 39

Skatt på årets resultat Övertorneå Värmeverk

0

0

1

-2

Summa skatt

0

0

- 54

- 41

2012

2013

2012

0

0

- 409

Kommun
Not 11 Bokslutsdispositioner

Koncern
2013

Övertorneå Värmeverk
Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enl plan

- 725
- 191

Uppskjuten skatt obeskattade reserver
Stiftelsen Matarengihem
Förändring av periodiseringsfond

0

0

- 69

0

Summa bokslutsdispositioner

0

0

- 478

- 916

Kommun
Not 12 Årets resultat och balanskravsresultat

Koncern

2012

2013

2012

2013

Årets resultat enligt resultaträkning

11 756

4 892

12 017

5 004

Återföring tidigare nedskrivning finansiella tillgångar

- 2 470

-

-2 470

-

-

194

9 286

5 086

Tillägg realisationsförluster byggnader
Justerat resultat

Kommun
Not 13 Justering avsättning pensioner, andra avsättningar

194
9 547

5 198

Koncern

2012

2013

2012

2013

Ingående balans

18 439

16 880

19 200

17 765

Utgående balans

16 880

19 387

17 765

19 593

Förändring

- 1 559

2 507

- 1 435

1 828

- 26

2 750

- 26

2 750

- 1 533

- 243

- 1 409

- 922

Varav
Avsättning pensioner
Andra avsättningar

Kommun
Not 14 Justering ej likviditetspåverkande poster

2012

Realisationsförlust vid försäljning av fastighet

Koncern
2013

2012

2013

8

- 24

378

701

200

Stiftelsen Matarengihems förändring
Övertorneå Värmeverk AB:s förändring
Bokförda värden vid försäljning/köp av fastigheter och maskiner
Fastbränsleanläggning Hedenäset
Rättelse ändrad bokföring Övertorneå centralskola

-1

200

-1

-

Summa justering ej likviditetspåverkande poster

-1

200

385

877

Kommun

Koncern

Not 15 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

2012

2013

2012

2013

Kundfordringar

- 454

- 321

- 454

- 185

Kortfristiga fordringar

- 1 849

6 054

- 1 849

6 269

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

- 1 312

5 655

- 1 312

5 638

Summa ökning/minskning kortfristiga fordringar

- 3 615

11 388

4 056

11 722
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Kommun
Not 16 Ökning/minskning kortfristiga skulder

Koncern

2012

2013

2012

2013

Kortfristiga skulder

- 1 089

3 096

- 1 089

3 096

Leverantörsskulder

- 444

- 2 045

- 444

- 2 045

Mervärdeskatter

- 225

146

- 225

146

Personal skatter/avgifter

22

263

+ 22

263

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

9 190

- 3 701

9 190

- 3 701

Summa ökning/minskning kortfristiga skulder

7 454

- 2 241

6 008

- 1 164

Not 17 Ökning/minskning förråd och varulager

2012

2013

2012

2013

0

0

- 36

6

Kommun
Stiftelsen Matarengihems förändring

Koncern

Övertorneå Värmeverks förändring

0

0

- 46

- 113

Summa ökning/minskning förråd och varulager

0

0

- 82

- 107

Kommun
Not 18 Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i materialla anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningtillgångar
Summa investeringar i materiella anläggningstillgångar

Koncern

2012

2013

2012

2013

18 292

24 624

20 050

25 035

0

12 003

0

12 055

18 292

36 627

20 050

37 090

Kommun

Koncern

Not 19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

2012

2013

2012

2013

Statliga investeringsbidrag

2 848

2 250

2 848

2 250

915

966

915

966

3 763

3 216

3 763

3 216

Taxor/avgifter
Summa försäljning materiella anläggningstillgångar

Kommun
Not 20 Amortering av skuld
Kommuninvest
Stiftelsen Matarengihems amortering
Summa amortering av skuld

Koncern

2012

2013

2012

2013

13 500

0

13 500

1 250

0

0

150

3 350

13 500

0

13 650

4 600

2012

2013

2012

2013
0

Kommun
Not 21 Ökning av långfristiga fordringar
BD POP AB

Koncern

- 10

0

- 10

Kollektivtrafikmyndigheten

- 161

0

- 161

0

Övertorneå Värmeverk AB

- 743

- 541

- 743

- 541

Trafikverket

- 3 500

0

- 3 500

0

Summa ökning av långfristiga fordringar

- 4 414

- 541

- 4 414

- 541

2012

2013

2012

2013

Kommun
Not 22 Minskning av långfristiga fordringar
Amortering lån Övertorneå Camping
Länstrafiken i Norrbotten AB
Övertorneå Värmeverk AB
Tornedalens Folkhögskola
Summa minskning av långfristiga fordringar

80

Koncern

85

83

85

83

107

0

107

0

3 243

3 041

3 243

3 041

500

1 000

500

1 000

3 935

4 124

3 935

4 124
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Kommun
Not 23 Immateriella anläggningtillgångar

Koncern

2012

2013

2012

2013

Bostadslånepost

0

0

395

367

Underhållslånepost

0

0

516

480

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

911

847

Stiftelsen Matarengihem

Kommun
Not 24 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2012

2013

4 344,2

4 320,2

0

0

4 344,2

4 320,2

-24,0

0

Markreserv
Ingående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar
Utgående anskaffningsvärde
Utgående ack avskrivningar

0

0

4 320,2

4 320,2

0

0

4 320,2

4 320,2

Ingående anskaffningsvärde

82 531,9

82 312,2

Ackumulerade avskrivningar

- 40 394,3

- 43 105,6

42 137,6

39 206,6

Utgående bokfört värde
Skolfastigheter

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

1 212,1

2 276,1

-2 711,4

- 2 688,3

Utgående anskaffningsvärde

83 743,9

84 588,3

Utgående ack avskrivningar

- 43 105,6

- 45 793,9

40 638,3

38 794,4

Ingående anskaffningsvärde

4 030,0

4 030,0

Ackumulerade avskrivningar

-3 084,8

- 3 203,0

945,2

827,0

0

107,9

-118,1

- 118,1

Utgående anskaffningsvärde

4 030,0

4 137,9

Utgående ack avskrivningar

-3 202,9

- 3 321,1

827,1

816,8

Ingående anskaffningsvärde

10 447,3

10 456,0

Ackumulerade avskrivningar

-6 111,0

- 6 468,6

4 336,3

3 987,4

Utgående bokfört värde
Brandstation

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde
Förskolor/daghem

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

8,7

370,8

-357,6

- 358,5

Utgående anskaffningsvärde

10 456,0

10 826,8

Utgående ack avskrivningar

-6 468,6

- 6 827,0

3 987,4

3 999,7

Utgående bokfört värde
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Ålderdomshem/Sjukhem

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

123 302,2

123 800,1

Ackumulerade avskrivningar

- 39 764,7

- 43 468,0

83 537,5

80 332,1

497,9

167,6

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
2Årets avskrivningar

-3 703,3

- 3 694,2

Utgående anskaffningsvärde

123 800,1

123 967,8

Utgående ack avskrivningar

- 43 468,0

- 47 162,2

80 332,1

76 805,6

Ingående anskaffningsvärde

15 103,3

15 459,5

Ackumulerade avskrivningar

- 8 907,2

- 9 608,6

6 196,1

5 850,9

Utgående bokfört värde
Fritidsanläggningar

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

356,2

1 781,8

- 701,4

- 731,1

Utgående anskaffningsvärde

15 459,5

17 241,3

Utgående ack avskrivningar

- 9 608,6

- 10 339,6

5 850,9

6 901,6

Årets avskrivningar

Utgående bokfört värde
Turistanläggningar
Ingående anskaffningsvärde

19 254,9

19 582,7

Ackumulerade avskrivningar

- 5 972,7

- 6 566,0

Ingående bokfört värde

13 282,1

13 016,7

327,7

- 4 708,7

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

- 593,3

- 603,2

Utgående anskaffningsvärde

19 582,7

14 873,9

Utgående ack avskrivningar

- 6 566,0

- 7 169,2

Utgående bokfört värde

13 016,7

7 704,7

Förvaltningshus
Ingående anskaffningsvärde

6 261,3

6 261,3

Ackumulerade avskrivningar

- 3 155,6

- 3 390,6

3 105,7

2 870,7

0

0

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

- 235,0

- 235,0

Utgående anskaffningsvärde

6 261,3

6 261,3

Utgående ack avskrivningar

- 3 390,6

- 3 625,7

2 870,7

2 635,6

Utgående bokfört värde
Centralförråd och övriga verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde

25 535,6

26 717,7

Ackumulerade avskrivningar

- 9 303,1

- 10 642,8

Ingående bokfört värde

17 232,5

16 074,9

Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

182,1

3 538,6

- 1 339,7

- 1 348,8

Utgående anskaffningsvärde

26 717,7

30 256,3

Utgående ack avskrivningar

- 10 642,8

- 11 991,6

16 074,9

18 264,7

Utgående bokfört värde
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Vatten och avlopp

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

86 472,8

88 408,7

Ackumulerade avskrivningar

- 45 852,9

- 48 057,0

40 619,9

40 351,7

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

1 935,9

1 639,2

Årets avskrivningar

- 2 204,1

- 2 262,8

Utgående anskaffningsvärde

88 408,7

90 047,9

Utgående ack avskrivningar

- 48 057,0

- 50 319,8

40 351,7

39 728,1

Utgående bokfört värde
Avfallsbehandlingsanläggning
Ingående anskaffningsvärde

5 044,1

5 044,1

Ackumulerade avskrivningar

- 1 599,4

- 1 816,5

3 444,7

3 227,6

0

0

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

- 217,2

- 217,2

Utgående anskaffningsvärde

5 044,1

5 044,1

Utgående ack avskrivningar

- 1 816,6

- 2 033,8

3 227,5

3 010,4

Ingående anskaffningsvärde

38 833,6

44 395,3

Ackumulerade avskrivningar

-15 666,6

- 16 863,0

23 167,0

27 532,3

Utgående bokfört värde
Publika fastigheter (vägar, parker)

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

5 561,7

2 533,7

-1 196,4

- 1 366,0

Utgående anskaffningsvärde

44 395,3

46 929,0

Utgående ack avskrivningar

-16 863,0

- 18 229,0

27 532,3

28 700,0

Ingående anskaffningsvärde

23 787,5

25 219,3

Ackumulerade avskrivningar

-12 192,5

- 13 131,7

11 595,0

12 087,6

0

471,1

Utgående bokfört värde
Hyresfastigheter

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-939,1

- 1 046,5

Utgående anskaffningsvärde

23 787,5

25 690,4

Utgående ack avskrivningar

-13 131,6

- 14 178,2

10 655,9

11 512,2

Utgående bokfört värde
Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde

7 284,0

7 284,0

Ackumulerade avskrivningar

-6 600,5

- 6 725,9

683,5

558,1

0

0

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-125,4

- 125,4

Utgående anskaffningsvärde

7 284,0

7 284,0

Utgående ack avskrivningar

-6 725,9

- 6 851,2

558,1

432,7

Utgående bokfört värde
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Civilförsvarsanläggningar

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

142,0

142,0

Ackumulerade avskrivningar

-121,8

- 128,5

20,2

13,5

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

0

0

-6,7

- 6,7

Utgående anskaffningsvärde

142,0

142,0

Utgående ack avskrivningar

-128,5

- 135,3

13,5

6,7

Utgående bokfört värde
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

453 374,7

463 433,1

Ackumulerade avskrivningar

-198 727,1

- 213 175,8

254 647,6

250 257,3

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

10 058,3

8 178,1

-14 448,7

- 14 801,8

Utgående anskaffningsvärde

463 433,0

471 611,0

Utgående ack avskrivningar

-213 175,7

- 227 977,6

250 257,3

243 633,4

Utgående bokfört värde

Not 25 Maskiner och inventarier

Kommun

Maskiner

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

1 516,9

2 585,9

Ackumulerade avskrivningar

- 879,3

- 963,6

637,6

1 622,3

1 069,0

970,6

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar

-84,3

- 167,1

2 585,9

3 556,5

Utgående ack avskrivningar

- 963,6

- 1 130,8

Utgående bokfört värde

1 622,3

2 425,7

Utgående anskaffningsvärde

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

25 679,9

29 083,4

Ackumulerade avskrivningar

- 19 456,4

- 20 859,5

Ingående bokfört värde

6 223,5

8 223,9

Investeringar försäljningar

3 403,5

3 115,7

Årets avskrivningar

- 1 403,1

- 1 991,6

Utgående anskaffningsvärde

29 083,4

32 199,2

Utgående ack avskrivningar

- 20 859,5

- 22 851,1

8 223,9

9 348,0

Utgående bokfört värde
Bilar och andra transportmedel
Ingående anskaffningsvärde

4 906,8

4 906,8

Ackumulerade avskrivningar

- 2 261,8

- 2 696,9

2 645,0

2 209,9

0

3 225,2

- 435,1

- 365,6

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar
Årets avskrivningar
Utgående anskaffningsvärde

4 906,8

8 132,0

Utgående ack avskrivningar

- 2 696,9

- 3 062,5

2 209,9

5 069,5

Utgående bokfört värde
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Summa maskiner, inventarier och bilar

2012

2013

Ingående anskaffningsvärde

32 103,6

36 576,1

Ackumulerade avskrivningar

- 22 597,5

- 24 520,0

Ingående bokfört värde

9 506,1

12 056,1

Investeringar försäljningar

4 472,5

7 311,5

Årets avskrivningar

- 1 922,5

- 2 524,3

Utgående anskaffningsvärde

36 576,1

43 887,7

Utgående ack avskrivningar

- 24 520,0

- 27 044,4

12 056,1

16 843,3

Utgående bokfört värde

Kommun
Not 26 Finansiella anläggningstillgångar

Koncern

2012

2013

2012

2013

IUC Norrbotten

15

15

15

15

I Norrbotten AB

11

11

11

11

2

2

2

2

Aktier

Kommunaktiebolaget
Länstrafiken i Norrbotten AB
BD pop AB
Övertorneå Värmeverk AB

0

0

0

0

10

10

10

10

1 000

1 000

0

0

0

12 000

0

12 000

Filmpool Nord AB

65

65

65

65

IT Norrbotten

12

12

12

12

Övertorneå Energi AB (ingår i koncernen fr.o.m 2014)

0

3

0

3

1 115

13 118

115

12 118

178

178

178

178

40

40

40

40

Kollektivtrafikmyndigheten

161

161

161

161

Summa andelar

379

379

379

379

11

NLL
Summa aktier
Andelar
Kommuninvest ekonomiska förening
Övertorneå Folkets Hus

Grundfondskapital
I Norrbotten AB

11

11

11

Stiftelsen Matarengihem

2 934

2 934

0

0

Summa grundfondskapital

2 945

2 945

11

11

Utlämnade lån
Lövbiten

2012

2013

2012

2013

82

0

82

0

Trafikverket

3 500

0

3 500

0

Tornedalens Folkhögskola

1 000

1 000

1 000

1 000

Övertorneå Värmeverk AB

27 500

25 000

13 750

12 500

888

888

888

888

32 970

26 888

19 220

14 388

Andra långfristiga värdepappersinnehav

0

0

5 239

5 291

Summa

0

0

5 239

5 291

37 409

43 380

24 964

32 237

Företagslån Kommuninvest
Summa utlämnade lån
Stiftelsen Matarengihem

Förvaltade stiftelser

50

Summa finansiella anläggningstillgångar

85

50
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Kommun
Not 27 Förråd, lager

Koncern

2012

2013

Stiftelsen Matarengihem

0

0

2012
84

78

Övertorneå Värmeverk AB

0

0

685

798

Summa förråd, lager

0

0

769

876

Koncern

Kommun
Not 28 Fordringar

2013

2012

2013

2012

2013

Konsumtionsavgifter (va-avgifter)

1 160

902

1 942

1 634

Fakturafordringar, vård och omsorg

1 281

1 037

1 281

1 037

Fakturafordringar, tekniska enheten
Momsavräkningsfordran

242

868

242

868

3 495

3 427

3 495

3 472

131

38

586

515

Skattefordran
Stats- och EU-fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

4 190

301

4 190

301

13 401

7 747

15 192

9 554

114

311

210

321

Övriga fakturafordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

2 037

32

7 278

776

26 051

14 662

34 416

18 478

Kommun
Not 29 Kortfristiga placeringar

Koncern

2012

2013

2012
0

0

519

605

519

605

Aktier och aktiefonder, svenska

30 843

17 460

30 843

17 460

Utländska aktier och aktiefonder

19 182

17 460

19 182

17 460

Räntefonder

75 701

107 934

75 701

107 934

Stiftelsen Matarengihems placering
Depåkonto hos Nordnet/Söderberg o Partners

Alternativa investeringar
Summa kortfristiga placeringar

22 379

15 872

22 379

15 872

148 624

159 331

148 624

159 331

Kommun
Not 30 Kassa och bank

2012

Kassa

2013

Koncern
2013

2012

2013

17

1

17

1

4 014

10 355

4 014

10 355

Bank

23 780

16 711

38 107

28 962

Summa kassa och bank

27 811

27 067

42 138

39 318

Plusgirot

Kommun
Not 31 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Koncern

2012

2013

2012

2013

342 524

354 280

349 822

359 407

11 756

4 892

12 017

5 004

354 280

359 172

361 839

364 411

Anm. Se förklaring not 14, 73,7 % av obeskattade reserver fördelas till eget kapital i den sammanställda redovisningen enligt RKR 8.2.
Kommun
Not 32 Avsättning för pensioner
Avsättning pensioner exkl. garantipensioner
Avsättning enligt PBF
Avsättning löneskatt
Summa avsättning för pensioner

Koncern

2012

2013

2012

2013

13 389

15 602

13 389

15 602

0

0

0

0

3 248

3 785

3 248

3 785

16 637

19 387

16 637

19 387

Kommunen har beslutat att pensionsavgifterna enligt det kommunala pensionsavtalet skall utbetalas fullt ut till av anställda individuellt valda
pensionskonton fr. o m 1998.

86

RÄKENSKAPER

Analys av pensionsskuldens utveckling i tkr
Övertorneå kommun
IB Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning

2012

2013

13 118

13 389

367

241

-677

147

Nya utbetalningar

0

- 743

Sänkning av diskonteringsräntan

0

1 413

Intjänad PA-KL

11

0

269

0

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

0

693

Nya efterlevnadspensioner

0

525

Slutbetalning FÅP

Övriga poster

2

- 63

13 389

15 602

Akutaliseringsgrad

78%

79%

Analys av PBF i tkr

2012

2013

363

0

0

0

UB avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

363

0

Outnyttjade belopp som återförs

0

0

Utgående avsättning PBF

0

0

Kommun
Not 33 Andra avsättningar

2012

Övertorneå Värmeverk AB uppskjuten skatt

Koncern
2013

2012

2013

1 776

243

1 776

1 128

0

0

885

206

-1 533

- 243

-1 533

- 1 128

0

0

0

0

243

0

1 128

206

2012

2013

2012

2013

0

0

2 733

3 458

569

569

3 302

4 027

0

0

0

Avsättning för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga
avskrivningar
Avsatt för omställningskostnader personal
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Utgående avsättning

Kommun
Not 34 Obeskattade reserver

Koncern

Övertorneå Värmeverk AB
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan
Stiftelsen Matarengihem
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

0

0

Enligt RKR 8.2 skall av obeskattade reserver 26,3% fördelas på avsättningar och 73,7% på eget kapital
Kommun
Not 35 Långfristiga skulder
Ingående skuld
Inlösen av lån/amorteringar
Upptagande av nya lån
Summa långfristiga skulder
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Koncern

2012

2013

2012

2013

66 000

52 500

161 434

147 784

-13 500

- 2 500

-13 650

- 5 850

0

0

0

0

52 500

50 000

147 784

141 934
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Kommun
Not 36 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskulder

Koncern

2012

2013

2012

2013

9 088

7 043

12 326

8 574

806

952

806

952

EU-projekt, beviljade medel

2 341

1 163

2 341

1 163

Arbetsgivaravgifter

3 871

4 154

3 871

4 154

Anställdas skatter

3 141

3 403

3 141

3 403

12 827

12 625

12 827

12 625

3 210

3 338

3 210

3 338

62

59

62

59

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

7 050

7 290

7 050

7 290

Minoritetsspråk

524

69

524

69

Bokbussen, fond

15

0

15

0

Retroaktiva löner

146

459

146

459

Projektmedel till olika projekt

3 949

5 990

3 949

5 990

Upplupna leverantörsskulder

11 131

3 598

11 131

3 598

Förutbetalda intäkter

17 157

18 292

17 157

18 292

Deporteringsavgift bredband

639

639

639

639

Vattenfall

923

455

923

455

0

3 889

2 708

3 865

1 668

1 165

1 816

1 165

0

2 500

0

0

78 548

76 359

84 642

76 090

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upparbetade kostnader/förutbetalda skatteintäkter
Kortfristig del av långfristig skuld
Summa kortfristiga skulder
Not 37 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar i tkr

2012

2013

138 652

140 051

Ränteuppräkningar

1 883

1 475

Basbeloppsuppräkning

4 996

2 895

-5 499

- 5 735

-708

- 1 401

0

11 240

Ingående ansvarsförbindelse

Gamla utbetalningar
Aktualisering
Sänkning av diskonteringsränta
Bromsen
Övriga poster
Summa ansvarsförbindelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

0

0

727

- 431

140 051

148 094

33 976

35 928

174 027

184 022

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. Förtroendevalda i Övertorneå kommunalrådet som har rätt till pensioner
enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som ansvarsförbindelse eller
avsättning.
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Not 38 Borgensförbindelser

2012

2013

95 484

91 934

-

72 000

Förlustansvar, statliga bostadslån för egnahem

4 257

3 722

Brf Väktaren Övertorneå

5 565

5 477

105 306

173 133

Stiftelsen Matarengihem (helägt bostadsföretag)
Övertorneå Energi AB

Summa borgensförbindelser

Övertorneå kommun har i april 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har
ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Övertorneå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångarna
till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 171 243 627 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 172 193 050 kronor.
Kommun
Not 39 Förvaltade fonder/stiftelser belopp i kronor

2012

2013

Abraham Montells fond

2 215

2 215

Lundblads donationsfond

16 298

16 298

H S Styrmans stipendiefond

16 459

16 459

J F Gryms minnesfond

9 153

9 153

H och J Metsävainios minnesfond

6 987

6 987

51 112

51 112

Summa förvaltade fonder/stiftelser
Anmärkning: Samtliga fonder förvaltas av skolstyrelsen (BUN)

Kommun
Not 40 Operationella leasingavtal i tkr

2012

2013

Totala leasingavgifter

266

397

Med förfall inom 1 år

223

259

Med förfall inom 1-5 år
266
Kommentar: Alla leasingavtal avser leasing av bilar med en avtalstid om högst tre år.
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Redovisningsprinciper
Periodisering av löneskatt
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden
har periodiserats i enlighet med RKR nr 17 och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2013 har betalts löpande varje månad med
F-skatten.

Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen som gäller från och med
1998 och i överensstämmelse med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt god
redovisningssed.
Övergripande redovisningsprinciper som alltid beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande bild
som möjligt är:
•
•

•
•

•

•

•

•

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran
med förfallotid inom ett år från balansdagen beaktas
som kortfristig.

Principen om pågående verksamhet
Försiktighetsprincipen. Innebär att tillgångar
aldrig får överskridas, skulder aldrig undervärderas, förluster skall alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas.
Matchningsprincipen. Innebär att utgifter och
intäkter ska periodiseras till rätt år.
Principen om öppenhet innebär att om det råder
tvekan mellan två redovisningssätt så ska alltid
den mest öppna beskrivningen av utvecklingen
och situationen väljas.
Kongruensprincipen innebär att det ska finnas
en överensstämmelse mellan balansräkning och
resultaträkning som innebär att samtliga förmögenhetsförändringar (i balansräkningen) ska redovisas över resultaträkningen.
Objektivitets-, aktualitets-, relevans- och väsentlighetsprincipen syftar bland annat till att
beskriva hur redovisningsinformationen ska
vara, det vill säga begriplig och att informationen ska grunda sig på underlag som är verifierbara.
Konsekvens och jämförbarhet innebär att redovisningen ska ske på samma sätt mellan redovisningsåren och kunna jämföras mellan olika
bokföringsskyldiga.
Principen om historiska anskaffningsvärden.

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 2013:
Förtroendemän/uppdragstagare
31,42 %
Arbetstagare med kommunalt
avtal och med pensionsrätt
38,46 %
Anslutningsavgifter
Utdebiterade anslutningsavgifter för vatten/avlopp
redovisas som intäkt i resultaträkningen.
Skuld för semester, ferielön och okompenserad
övertid som ej var uttagen per 31 december redovisas som kortfristig skuld enligt gällande löneläge
inklusive arbetsgivaravgifter för kommande år. I det
fall amorteringen av långfristiga lån sker nästkommande års redovisas denna som kortfristig skuld.
Kapitalkostnader
Vid beräkningen av kapitalkostnader används den
s.k. nominella metoden. Med nominell metod menas att kapitalkostnaden beräknas utifrån
• Årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska
livslängd.
• Ränta som beräknas som medelräntan på femårig statsobligation två år före budgetåret (räntan
2013 var 2,9%) på kvarstående bokfört värde.

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.

Anläggningstillgångar
I balansräkningen har anläggningstillgångarna
upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenlig avskrivning. De
investeringar som aktiveras som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde
som överstiger 20 000 kronor och en livslängd som
överstiger 3 år. Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar aktiveras löpande.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med
Rådet för kommunal redovisning rekommendation
nr 4. Kommunen har i bokslutet för år 2013 bokfört
den definitiva slutavräkningen för år 2012 och en
preliminär avräkning för 2013 i resultaträkningen.
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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.

Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt
den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och
utformas enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet ingår Övertorneå kommun och de bolag
i vilka kommunen direkt eller indirekt innehar en
röstandel av minst 20 procent, nämligen: Stiftelsen
Matarengihem (100%) och Övertorneå Värmeverk
AB (50%). Övertorneå Energi AB (100%) är bildat
under 2013, men ingen verksamhet har bedrivits
i bolaget under 2013. Från och med 2 januari 2014
kommer Övertorneå Energi AB att redovisas i den
sammanställda redovisningen.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den
närmast lägre avskrivningstiden.

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

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika
stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Rekommendation RKR 18 följs inte av Övertorneå
kommun när investeringsbidragen samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse samt ersättning för gjorda investeringar (gator/vägar) avser ett
samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Övertorneå kommun.

Pensionsåtagande redovisas enligt den blandade
modellen. Förmåner intjänade från och med 1998,
särskild avtalspension samt förpliktelser där utbetalningen påbörjats redovisas som avsättning.
Förmåner intjänade före 1998 samt förpliktelser till
anställda och förtroendevald som inte har börjat
utbetalas redovisas som ansvarsförbindelse. Nästa
års pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig
skuld. Beräkningar av det samlade åtagandet har utförts av KPA enligt de nya riktlinjerna, RIPS 07, och
baseras på nu gällande pensionsavtal.
Extern kapitalförvaltning
Extern kapitalförvaltning redovisas som omsättningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av
kommunfullmäktige samt reviderade av kommunstyrelsen 2013.
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. Övertorneå kommun
har tillämpat RKR rekommendation 19 Nedskrivningar under 2013. En värdering har gjorts på den
servicepotential som finns för två affärsfastigheter
(Luppio och Kattilakoski). Värderingen visade att
det bokförda värdet på tillgångarna var drygt 5,9
mkr för högt, därmed har en nedskrivning gjorts i
bokslutet på motsvarande värde. Bedömning av den
gjorda nedskrivningen och tillgångarnas värde görs
vid upprättande av delårsrapporten per 31 augusti
samt årsredovisningen.
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Begreppsförklaringar
Anläggningskapital: Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långristiga skulder. Anläggningskapitalet är en del av det egna kapitalet.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.
Förutbetalda kostnader: Kostnader betalda 2013
som avser 2014 (fordran).

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande användas i verksamheterna.

Förutbetalda intäkter: Intäkter erhållna 2013 som
avser år 2014 (skuld).

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

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

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

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

Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska
infrias, t ex pensionsförpliktelser.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från den
löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Visar hur förändring av likvida
medel skett (årets kassaflöde).
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Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar
och skulder som förfaller till betalning senare än ett
år efter balansdagen.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Skuldsättningsgrad: Visar på motsatsen till soliditet, dvs. i vilken utsträckning som tillgångarna är
finansierade med lån.
Vision anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt
tillstånd och talar om vart Övertorneå är på väg.

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

Fullmäktiges utsedda revisorer har
granskat kommunens verksamheter.
Detta är deras berättelse.
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Revisionsberättelse
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den
verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder och
genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i
kommunens företag.

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrelsens och
nämndernas ansvarsutövande visar bland annat:
att styrelsens och nämndernas arbete följer en, i
väsentliga delar, ändamålsenlig struktur. När det
gäller styrmodell inklusive målarbete och intern
kontroll har kommunens utvecklingsarbete nu
gett konkreta och positiva resultat. Ett område
som trots detta kräver fortsatt uppmärksamhet
avser uppföljningsarbete och just internkontrollen
där ytterligare insatser krävs, både vad gäller
verksamhetsperspektivet och ekonomin.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller
verksamheten. De ansvarar också för att det finns
tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning samt att
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
fullmäktiges uppdrag.

Vidare förväntar vi oss ett fortsatt åtgärdsinriktat
agerande utifrån de rekommendationer vi lämnar
i våra granskningar. Kopplat till detta är bl a
kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna och
de kommunala företagen där tillräcklig samsyn
saknas. Något som vi även påpekat vid tidigare års
granskningar.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens
revisionsreglemente
och
god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning
och ansvarsprövande. Vi har i våra prioriteringar av
granskningsinsatser utgått från en bedömning av
väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i
en revisionsplan för året.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi
genomfört visar bl a:
• att resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet som fullmäktige beslutat
om.Flera verksamheter visar dock på svårigheter att hålla sig inom givna ekonomiska ramar.
Kostnadsutvecklingen är i vissa fall oroande och
det är av största vikt att intensifiera arbetet med
att anpassa kommunens verksamhet till de ekonomiska ramarna som kommunens intäkter från
primärt skatter och bidrag utgör

Vi bedömer;
• att styrelser och nämnder i Övertorneå kommun
har bedrivit verksamheten på ett i väsentliga delar ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, men ser med oro på den
ekonomiska utvecklingen för främst socialnämnden och kommunstyrelsens verksamheter
• att styrelsernas och nämndernas interna kontroll
har varit tillräcklig även om utrymme för förbättring finns i detta avseende vilket framgår av vår
redogörelse nedan

• att årsredovisningen i allt väsentligt redogör
för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på
balansdagen. Årsredovisningen bedöms i allt
väsentligt vara upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kommunen har en förhållandevis
stark ekonomi i botten efter många år med positiva resultat, men kommunens ekonomiska
utveckling är till viss del oroande. Detta grundar sig på de redovisade underskotten i främst
kommunstyrelsen, samt på att kommunen tappar i befolkning år efter år. Vidare bedömer vi att
kommunen lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
• att resultatet i årsredovisningen är förenligt med
4 av de 9 mål för god ekonomisk hushållning
fullmäktige har beslutat om samt att ytterligare
1 av de 9 målen som delvis uppfyllt. Vi noterar
att kommunstyrelsen i årsredovisningen gör
bedömningenatt kommunen delvis uppnår god
ekonomisk hushållning
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för år 2013.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år
2013 godkänns.

• att befintliga system och rutiner för kultur- och
fritidsnämndens för styrning och internkontroll i
allt väsentligt är ändamålsenliga och tillräckliga.
Vi rekommenderar dock att nämnden vidareutvecklar sitt arbete med riskanalys respektive utvärdering av sitt styr- och kontrollsystem
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• att socialnämnden saknar ett säkerställande att
arbetet med att utveckla stödet till våldsutsatta
kvinnor är ändamålsenligt utifrån befintlig lagstiftning och lokala riktlinjer, samt saknar en
tydlig styrning och tillräcklig intern kontroll. Vi
bedömer också att socialnämnden endast till viss
del säkerställt ett ändamålsenligt och förebyggande arbete för barn som far illa eller riskerar
att fara illa. Vi rekommenderar därför nämnden
att tydliggöra kommuninterna dokument och
rutiner för att kvalitetsutveckling av stödet till
våldsutsatta kvinnor resp till barn som riskerar
att fara illa blir ändamålsenligt utifrån befintlig
lagstiftning

- Säkerställer att information, på ett lämpligt sätt,
skickas med den enskilde när denne uppsöker
vård hos landstingets verksamheter,
- Undersöker behovet av information till berörda
tjänstemän i kommunen avseende när samverkansträffarna hålls och vad som har avhandlats
på dessa möten,
- Säkerställer att rutiner avseende upprättande
av avvikelser är kända och tillämpade och tillser att samtliga berörda funktioner får sammanställningar avseende avvikelser
- Ser över behovet av att identifiera nyckeltal
som kan ge indikationer avseende om samverkan mellan kommunen och landstinget utvecklas i önskad riktning

• att socialnämndens internkontroll om hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade
i väsentlig utsträckning är tillräcklig. Vissa behov
av vidareutveckling föreligger dock; bl a att säkerställa att relevant dokumentation som upprättas
kring en individ är sammanhållen i en personakt

• att socialnämnden vidtagit åtgärder utifrån två
tidigare granskningar: Läkemedelsanvändningen vid äldreboenden (2009) resp Vårdhygien vid
äldreboenden (2012). Vi bedömer att den interna
kontrollen är tillräcklig när det gäller området läkemedelsanvändning men däremot inte tillräcklig
när det gäller området vårdhygien. Det innebär att
vård-hygienarbetet inte bedöms bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt och vi ser främst brister avs:

• att kommunens/socialnämndens och landstingets kommunikation och överföring av patientinformation i samband med in- och utskrivningar
från landstingets verksamheter samt besök vid
akutmottagning, inte är helt ändamålsenlig och
att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Vår
analys är att detta kan medföra betydande risker
för patientsäkerheten.Med anledning av detta rekommenderar vi att socialnämnden;

- En för kommunen lokal hygienpolicy och tillgång till lokal hygienansvarig sjuksköterska
- Hygienronder och följsamhetsmätningar av
personalens vårdhygien

- Ser över behovet av att ta fram lokala rutiner
för informationsöverföring mellan kommunen
och landstinget för att ytterligare tydliggöra de
olika ansvarsområdena,

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

Övertorneå kommuns revisorer
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Övertorneå kommun som besöksmål!
Upplev Övertorneå! Med sin rena och vackra
natur och ett fantastiskt utbud av kultur- och
friluftsaktiviteter är Övertorneå och Polcirkelland
ett mycket spännande besöksmål - Du kommer
att vilja stanna kvar! Här finns allt från utebad,
moderna idrottsanläggningar och skidbackar till
naturupplevelser i total tystnad. Polcirkeln korsar
kommunen - här upplever du midnattssol under
sommaren och magiska norrsken under vinterns
polarnätter.

Övertorneå

Välkommen till Övertorneå!
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