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Inledning
Det är kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet och fungerar som kommunens ”riksdag”, och fattar de övergripande besluten. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder, som ska sköta det löpande
arbetet.
Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens vision, övergripande mål och nämndernas verksamhetsmål och
beslutar om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter. Preliminära driftramar beslutades av kommunstyrelsen i
april. Därefter planerar nämnderna sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner/nulägesanslyser med
förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i budgetdokumentet. Under perioden september-november sker
dialog kring åtagandena.
I november beslutar kommunfullmäktige den slutliga budgeten för 2016 och flerårsplanen för 2017-2018. I god tid
före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.
Hur är budgeten och flerårsplanen uppbyggd?
Den beskriver först kommunfullmäktiges vision och övergripande mål för nämnderna. Här anges vad vi ska åstadkomma för våra invånare, brukare och kunder. Därefter beskriver vi de övergripande verksamhetsprocesserna inom
Övertorneå kommun. Varje verksamhetsprocess beskriver de tjänster och den service vi levererar till våra medborgare. Under respektive verksamhetsprocess redovisar vi de mål och indikatorer vi har beslutat om inom respektive
nämnd/styrelse för att bidra till att nå de övergripande målen för kommunen. Indikatorerna utgör ett underlag för att
bedöma om målen nåtts.
Under ”Viktiga framgångsfaktorer” med avsnitten kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi beskriver vi
den inre process vi jobbar med inom Övertorneå kommun för att genomföra vårt uppdrag. Under respektive område
redovisar vi de mål och indikatorer vi jobbar med internt för att uppnå målen.
Dokumentet avslutas med det obligatoriska avsnittet ”Ekonomisk plan och budget för 2016-2018” där vi redovisar
de övergripande ekonomiska förutsättningarna, driftbudgeten för respektive nämnd, resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget/plan för de kommande tre åren.
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Målstyrningsprocessen
Framgångsfaktorer

Inför budget 2016 har vi utarbetat en tydligare målstyrningsprocess i syfte att skapa en ”röd tråd” från värdegrund, vision, mål till verksamheternas aktiviteter.
Målet är att alla medarbetare ska kunna se kopplingen
mellan de det lokala arbetet och de övergipande målen.

Fastställs av nämnd/styrelse och består av ett antal prioriterade utvecklingsområden vilka anger prioriterade
arbetsområden för förvaltningen under planperioden.
Våra tjänstegarantier är en del av framgångsfaktorerna.

Vår värdegrund
Värdegrunden utgör vårt grundläggande synsätt och
ska genomsyra allt arbete i Övertorneå kommun;

Aktiviteter
Beslutas av respektive förvaltning och beskriver vilket
arbete som ska bedrivas inom förvaltningen och dessa
enheter för att uppnå framtagna framgångsfaktorer.

”Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett
professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden
alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra
vår service utifrån rådande behov och i harmoni med
en social, ekonomisk och ekologisk profil”

Mått och indikatorer

Vår vision

Beslutas av respektive förvaltning och dess enheter och
är det verktyg som används för bedömning av uppnått
resultat och därigenom graden av måluppfyllelse.

Vi vill att Övertorneå kommun år 2020 ska kännetecknas av att vara;
”En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och näringsliv”

God ekonomisk hushållning

Målområden

God ekonomisk hushållning defineras av kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.”

För att nå vår vision 2020 har vi identifierat 7 strategiska målområden som utgör grunden för den verksamhet som Övertorneå kommunen ska bedriva under
planperioden;
• Kultur och civilsamhälle

Övertorneå kommun har antagit följande finansiella
mål:

• Hållbar utveckling
• Tillväxt och attraktivitet
• Demokrati

• Oförändrad utdebitering

• Lärande

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

• Stöd och omsorg

• Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ska aldrig vara högre än 100 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag

• Samhällsskydd

• 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

Övergripande mål
Till varje målområde har vi utarbetat tre övergripande
mål som vi ska arbeta för att uppfylla.

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

Övergripande process
Till varje målområde finns en övergripande process
som beskriver syftet med det arbete som ska bedrivas.

• Årets resultat ska utgöra minst 1 % av kommunens
intäkter av skatteintäkter och utjämningsbidrag
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Mål ska föredras för respektive nämnd/
styrelse och kommunfullmäktige

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

Nämndernas och styrelsens prioriterade utvecklingsområden redovisas för kommunfullmäktige i november i det samlade dokumentet, Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018. Respektive nämnd och styrelses
prioriterade utvecklingsområden redovisas under de
övergipande verksamhetsprocesserna för kommunen.
Aktiviteter och mått/indikatorer fastställs i respektive
nämnds och styrelsens detaljbudget, vilka senare utgör
underlag för den samlade uppföljningen av de övergripande målen i delårsrapport och årsredovisning.

Mål ska föredras för respektive nämnd och kommunfullmäktige

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

Nämndernas mål och indikatorer föreläggs kommunfullmäktige i november i det samlade dokumentet
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018. Respektive
nämnds prioriterade utvecklingsområden med tillhörande mål och mått redovisas under de övergripande
verksamhetsprocesserna för kommunen. Indikatorerna
fastställs i och återfinns i nämndernas verksamhetsplaner, dessa utgör underlag för den samlade uppföljning
av målen i delårsrapporten och årsredovisningen.
Budget och utfall i balans
För arbetet med verksamhetsplaneringen inom verksamhetsområdena 2016-2018 gäller:
Vid konflikt mellan mål och medel gäller att
- mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen
måste skjutas framåt i tiden
- förvaltning eller enhet får ej överskrida tilldelad budget utan särskilt beslut. Ett sådant beslut måste omfatta
omfördelning av medel inom anvisad budgetram.
- budgetansvariga ansvarar fullt ut för att verksamheten
bedrivs inom beslutade ramar.
Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras
genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning,
sänkta ambitionsnivåer och översyn av verksamheter.
Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom
friskare arbetsplatser och minskade sjukkostnader.
Kommunstyrelsen beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen.

7

Övergripande processer

Prioriterade utvecklingsområden 2016-2018

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen.

Att värna om demokratin
Processen har till syfte att värna om demokratin ger
medborgarna i Övertorneå och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma
över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och
inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den
kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge de förtroendevalda förutsättningar till
att fullgöra sitt uppdrag.

I stort sett all verksamhet genomförs i processform.
Det är därför naturligt att förvaltningarnas arbete med
framgångsfaktorer och aktiviteter utgår ifrån de fastställda övergripande processerna i målstyrningssystemet. Processerna lyfter fram kärnverksamheten och
syftet med de övergripande målen samt hur den ska bidra till uppfyllelsen av vision 2020 och vår värdegrund.

Prioriterade utvecklingsområden

Framgångsfaktorer
För att bidra till att de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen ska uppnås krävs att varje
nämnd och styrelse utarbetar vilka prioriterade utvecklingsområden som ska utgöra framgångsfaktorer under
i förvaltningarnas arbete under planperioden.

• Utveckla mötet med kommunmedborgarna

Vi har identifierat sju övergripande processer som beskriver syftet med vårt arbete inom de olika målområdena;

Processen syftar till att ge utbildning till medborgarna
utifrån varje enskilds förutsättningar och behov, så att
de är rustade att möta framtiden. Trygghet, kreativitet
och entreprenöriellt skall utgöra utgångspunkter för allt
lärande.

• Främja tillgänglighet
• Jämställdhetsintegrerade kommunala verksamheter

Att tillgodose behovet av utbildning

• Att värna om demokratin
• Att tillgodose behovet av utbildning

Prioriterade utvecklingsområden

• Att tillgodose behovet av stöd- och omsorg

• Elevhälsoarbete utifrån individperspektiv

• Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

• Nyanländas lärande - godkända betyg för alla

• Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete

• Nolltolerans mot kränkande särbehandling

• Att bedriva samhällsskydd och arbete

Att tillgodose behovet av stöd, omsorg och integration

• Att främja näringsliv och arbete

Processen syftar till att genom förebyggande insatser
verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor
och därigenom skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv. Exempelvis genom att arbeta med att stödja och stärka den enskilde i frågor som rör ekonomi,
missbruk, barn- och familjeärenden och annan social
problematik.
Prioriterade utvecklingsområden
• Kvalitetsledningssystemet som inköpts skall vara
infört, implementerat och användas ute i verksamheterna innan utgången av 2016.
• Bristen på personal är ett återkommande problem på
flera av våra områden, varför vi behöver satsa resurser på att säkerställa bemanningen vid enheterna
samt förbättra möjligheten till kompetensutveckling
vid behov.
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Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Syftet med processen är att arbeta för en trygg och
säker kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras
eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå
inträffar, kan konsekvenserna minskas genom att en
hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och
intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.

Syftet med processen är att skapa förutsättningar för
goda livsvillkor och meningsfull fritid för medborgarna. Processen omfattar tjänster inom bland annat
bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård, sport- och
fritidsanläggningar, ungdomsfrågor samt stöd till föreningslivet och arrangemang.
Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden

• Att arbeta för att stärka minoritetsspråken och öka
den kulturella mångfalden.

• Samverkan med andra aktörer
• Informationsinsatser

• En rättvis fördelning av resurser till kvinnor och
män, pojkar och flickor.

• Risk- och sårbarhetsanalyser

• Utveckla utbudet av friluftsliv och rekreation.

Att främja näringsliv och arbete

Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Processen syftar till att främja och utveckla befintligt
och nytt näringsliv i Övertorneå kommun och att vara
initiativtagare till nya arbetsformer och projekt som bidrar till att utveckla kommunen. Samverkan skall ske
med det lokala näringslivet men även med finansiärer
och externa investerare för att lösa projekt- och företagsfinansieringar. Kommunen ska marknadsföras som
potentiell inflyttnings- och etableringsort. Hjälp ska erbjudas till att lösa lokalfrågor och initiera att planlagd
och byggbar industrimark finns i kommunen.

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

Prioriterade utvecklingsområden
• Möjliggöra lokal upphandling
• Samordnande stöd- och informationsinsatser

Prioriterade utvecklingsområden

• Välskött infrastruktur för kultur och rekreation

• Samverkan med Överkalix kommun fortsätter.
• Uppdatering av diariesystem
• Uppdatering av detaljplaner
• Framtagande av LIS - områdena.
• Uppföljning av inventeringen av enskilda avlopp
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Våra tjänstegarantier

4. Brandsäkerhet
Vad vi lovar
Alla elever i årskurs fem informeras/utbildas i brandsäkerhet

För att säkerställa att vi arbetar inriktat mot våra framgångsfaktorer har varje nämnd och styrelse utarbetat
ett antal tjänstegarantier till våra medborgare. Rent
allmänt gäller att nedan redovisade tjänstegarantier i
många hänseenden inte kan uppfyllas under semesterperioden p g a nedsatt personalbemanning.

Kompensation
Som kompensation för utebliven information utlovas
en brandvarnare till varje elev som inte erhåller informationen. Kompensation utgår ej till elev som är frånvarande från skolan vid informationstillfället.

Kommunstyrelse

5. Svar på e-post

1. Företagarträffar

Vad vi lovar
Du skall få svar på e-post inom två arbetsdagar.

Vad vi lovar
Tillväxtenheten initierar minst fyra träffar per år riktade mot företagare och deras företagsorganisationer i
kommunen.

Kompensation
Om vi vid något tillfälle inte har levt upp till denna
garanti uppskattar vi om du meddelar detta till oss. Du
kommer då att få en personlig ursäkt från berörd förvaltningschef.

Kompensation
Om vi inte genomför detta, bidrar kommunen med
10.000 kr till kommande års näringslivsgala.

Barn- och utbildningsnämnd

2. Företagsrådgivning

1. Förskoleplats

Vad vi lovar
Är du företagare eller på väg att etablera dig i Övertorneå kommun och är i behov av stöd och rådgivning
från kommunens tillväxtenhet ska du senast fem arbetsdagar efter inkommen förfrågan erbjudas en analys
av vilken typ av hjälp du behöver.

Vad vi lovar
Förskoleplats på miljöcertifierad förskola inom en månad efter anmält behov.

Kompensation
Om vi inte håller detta lovar vi dig ett samtal med kommunalrådet för att hitta en annan framkomlig väg.

Kompensation
Ersättning ges för omsorg i hemmet för den tid som
överskrider en månads väntetid. Ersättningsnivån är i
paritet med beloppet för pedagogisk omsorg.

3. Tillgång till dricksvatten

2. Elevs rätt till utbildning i grundskola

Vad vi lovar
Vid tekniska problem med vattenledningar skall ingen
brukare vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar.
Dricksvattnet skall då inte levereras hem utan till anvisad plats i samhället/byn.

Vad vi lovar
Elevens rätt till undervisning tillgodoses vid frånvaro
från undervisning. Detta sker parallellt med närvaroåtgärder, senast tredje frånvaroveckan.

Kompensation
Om dricksvatten inte kan levereras till samhället/byn
inom 10 timmar står kommunen för verifierade merkostnader som den enskilde har, upp till ett maxbelopp
om 500 kronor

Kompensation
Extra undervisning erbjuds enligt överenskommelse
med elev och vårdnadshavare.
3. Undervisning i SFI (svenska för invandrare)
Vad vi lovar
Undervisning i SFI erbjuds inom en månad efter anmälan.
Kompensation
Eleven erbjuds alternativ undervisningsform.
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Socialnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

1. Kontakt inom 7 dagar

1. Bygglov

Vad vi lovar
Vid ansökan om insats (äldreomsorg, LSS, IFO) kontaktas den sökande av biståndshandläggare/socialsekreterare inom sju arbetsdagar.

Vad vi lovar
Handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på
delegation ska uppgå till högst fyra veckor från det att
ett beslutsunderlag är komplett.

Kompensation
Om vi inte uppfyller tjänstegarantin kompenseras den
sökande genom muntlig ursäkt från tjänsteman vid förvaltningen.

Kompensation
Vi är tacksamma om du kontaktar oss om vi inte lever
upp till vad vi lovar.
2. Miljö- och hälsoskydd

2. Brukarundersökning LSS

Vad vi lovar
I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut fattats inom fyra veckor från det att ett beslutsunderlag är
komplett.

Vad vi lovar
Vid insats i form av personlig assistans och bostad med
särskild service enligt LSS kommer vi att genomföra
en brukarundersökning årligen.

Kompensation
Vi är tacksamma om du kontaktar oss om vi inte lever
upp till vad vi lovar.

Kompensation
Om vi inte uppfyller tjänstegarantin kompenseras brukaren genom en skriftlig förklaring på varför garantin
ej uppfyllts.

3. Livsmedel
Vad vi lovar
Vid ansökan om registrering av livsmedelsanläggning
ska beslut fattats inom två veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett.

Kultur- och fritidsnämnd
1. Besked om beslut
Vad vi lovar
Besked om beslut i nämnden meddelas skriftligen till
berörd inom 7 dagar efter justerat protokoll.

Kompensation
Vi är tacksamma om du kontaktar oss om vi inte lever
upp till vad vi lovar.

Kompensation
Om detta inte sker kommer personlig kontakt att tas
med berörd.

Undantag: Ärenden som är av principiell natur och
måste behandlas i miljö och byggnämnden eller under
semesterperioden, omfattas inte av de tre beskrivna
tjänstegarantierna.

2. Utbetalning av bidrag
Vad vi lovar
Beviljade aktivitetsstöd och verksamhetsbidrag betalas
ut senast 6 veckor efter sista ansökningsdag.
Kompensation
Om detta inte sker kommer personlig kontakt att tas
med berörda.
3. Svar på frågor
Vad vi lovar
Den som ställer en fråga till förvaltningen eller dess
verksamheter ska få svar inom två arbetsdagar oberoende av om frågan ställts vid besök eller på annat sätt.
Kompensation
Om detta inte sker kommer ansvarig tjänsteman personligen kontakta den berörda.
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Våra jämställdhetsmål

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Mål
1. Lika behandling av kvinnor och män vid ärendehantering inom miljö-, bygg- och trafikområdena.

Mål
Kommunstyrelsens verksamheter ska kännetecknas av
ett långsiktigt, kontinuerligt och uthålligt jämställdhetsintegrerat arbete. Våra kunder och medborgare
skall tillförsäkras en jämställd service.

Aktiviteter
Gott bemötande av alla medborgare.

Aktiviteter.
Samtliga förvaltningar skall med kommunledningsförvaltningens stöd analysera minst två verksamhetsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktiviteter:
Vid nya detaljplanområden ska specifikt tänkas även på
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Mål
• Likvärdigheten mellan pojkars och flickors måluppfyllelse förbättras.

Mål
Andelen flickor/kvinnor i nyckeltalen för nämndens
verksamhetsmått ska öka där de idag är underrepresenterade.

2. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med vid upprättande av nya detaljplaner.

• Resursfördelning inom undervisning anpassas till
flickors och pojkars individuella behov.

Aktiviteter
Statistik som förs över besök på simhall och fritidsgård liksom över utbetalda aktivitetsstöd könsuppdelas
och resultatet analyseras regelbundet i verksamheterna
för att kunna hitta orsaker och genomföra förändringar
som ökar måluppfyllelse.

Aktiviteter
Vi följer upp och analyserar barnens/elevernas lärandemiljö, personalens förhållningssätt samt betyg och
bedömning.
När vi tar beslut om åtgärder gör vi en konsekvensanalys utifrån båda könens perspektiv.
Vi satsar på normkritiskt arbete där det stora betygsgapet mellan könen uppmärksammas.

Socialnämnden
Mål
Vi erbjuder likvärdig service för alla människor oavsett
kön inom livets alla områden.
Aktiviteter
Vi följer upp biståndsbeslut inom korttidsboende och
för könsuppdelad statistik för att säkerställa att samtliga får likvärdig service.
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Våra hållbarhetsmål

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Mål
Socialnämnden eftersträvar att
• minska behovet av försörjningsstöd

Mål
• Främja ett ökat nyttjande av kollektivtrafik
• Öka intresset och engagemanget kring produktion
och användning av lokal bioenergiproduktion

• förbättra den sociala delaktigheten genom att öka andelen personer i arbete/sysselsättning

• Utveckla en affärsmodell med syfte att skapa förutsättningar för kommersialiserad handel med koldioxidkrediter från skogen

Aktiviteter
• Regelbundna samverkansmöten mellan socialtjänst,
arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och skola.

• Minskad energiförbrukning inom de kommunala
verksamheterna

• Aktivt arbete för att alla ungdomar under 20 år som
avbrutit sina studier skall ha en insats, aktivitet eller
lämplig sysselsättning inom tre månader.

• Ökad andel närproducerade livsmedel

• Aktivt arbete för att stötta uppstarten av minst ett
socialt företag.

Aktiviteter
• Införande av fria bussresor inom kommunen
• Subventionerad flygtaxi

Barn- och utbildningsnämnden

• Del av befintligt bestånd av gatubelysning ersätts
med energieffektiva armaturer

Mål
Enheter inom barn- och utbildningsverksamheten är
miljöcertifierade eller använder sig av goda rutiner för
god miljöpåverkan i vardagen.

• Energieffektiviseringsåtgärder vidtas i det kommunala fastighetsbeståndet
• Genomförande av projekt, Biogas i Tornedalen

Aktiviteter
Miljöcertifiering av förskolor ”Grön Flagg”.
Inventering av kemikalier i arbetsmiljö
Rutiner för god miljöpåverkan införs på enheter; exempelvis kompostering.

• Genomförande av projekt, Koldioxidkrediter från
skogen
• Genomföra kompetenshöjande insatser för skogsägarna kring bioenergi
• Vid livsmedelsupphandling beaktas möjligheten till
lokalt närproducerade livsmedel

Miljö- och byggnadsnämnden

• Upphandling av miljövänlig el
• Vid nyinvesteringar i uppvärmningssystem för kommunala fastigheter skall, där det är möjligt, fjärrvärme installeras.

Mål
1. Begränsa farliga utsläpp i miljön
Indikatorer för måluppfyllelse:
Miljötillsynen ska fokusera på förebyggande miljöoch hälsoskyddsarbete. Alla anmälningspliktiga verksamheter (C) ska kontrolleras en gång per år.

Kultur- och fritidsnämnden

2. Hälsosam och god miljö för kommande generationer
Indikatorer för måluppfyllelse:
Antal åtgärdade grundvattenföroreningar och antal sanerade platser med förorenad mark under året.

Mål
God folkhälsa och sund livsstil är viktigt. Det kan uppnås genom att erbjuda våra invånare och besökare möjligheter till ett rikt friluftsliv och ett varierat utbud av
kulturaktiviteter.

3. Kontroll av alla livsmedelsföretag för att säkerställa bra livsmedel
Indikatorer för måluppfyllelse:
Antalet utförda kontroller gentemot totala antalet registrerade livsmedelsanläggningar skall utgöra minst
80%.

Aktiviteter
Ett nära samarbete med ideella föreningar där tillfällen
till dialog med politiker och tjänstemän är en del.
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Stödprocesser

Kvalitet

För att den kommunala organisationen ska kunna utföra alla tjänster gentemot medborgarna och uppfylla
fastställda mål, krävs att det finns en inre organisation
som genom olika stödprocesser kan bistå förvaltningarnas arbete mot medborgarna. De inre processerna
kan delas upp i tre huvudområden: Kvalitet, attraktiv
arbetsgivare och stabil ekonomi.

Hög kvalitet kan uppnås genom att systematiskt planera och följa upp verksamheten. Ett kontinuerligt
analysarbete behöver genomföras som grund för beslut och förändringar och förbättringar. En budget- och
styrprocess där fokus läggs på att i större utsträckning
mäta och analysera resultatet av kvaliteten i våra tjänster som vi erbjuder våra medborgare, kommer förhoppningsvis leda till bättre beslutsunderlag för våra förtroendevalda.
Med fokus på uppdrag och resultat samt med effektiva
arbetsmetoder kan vi skapa värde för våra medborgare. Genom att tydliggöra nivån på service och tjänster
kan rätt förväntningar byggas. Det personliga mötet är
avgörande för kvaliteten på tjänsten. Fortlöpande mätningar och analyser, bl.a. via Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK), används som grund för att utveckla
och kvalitetssäkra våra aktiviteter så att resurser används på bästa sätt.
Avgörande för kvaliteten är medarbetarnas och ledningens kunskap, idéer och engagemang samt ett
kommunikativt klimat som gynnar styrning, ledning,
utveckling och ständiga förbättringar.
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Attraktiv arbetsgivare

Stabil ekonomi:

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

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i
balans, inklusive driftskonsekvenser för investeringar
och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande
och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.
Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunen en modern organisation där mötet med
kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande
kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål
som organisationen ska nå.

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

Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv inre organisation avgör hur
långt man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom processerna.

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

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättning för att bedriva en bra verksamhet. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att kunna
satsa långsiktigt, hantera nya förutsättningar och klara
konjunktursvängningar. På både kort och lång sikt är
det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och
kostnader samt fokusera på driftskonsekvenser av
investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.
Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. Varor, tjänster och lokaler
ska anskaffas affärsmässigt utifrån verksamheternas
resursbehov och med miljömässig och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydligt samband mellan resultat och resursåtgång. Skattepengarna ska användas för
invånarnas bästa och alltid där de gör största möjliga
nytta.
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Budgetförutsättningar för åren 2015-2018
Samhällsekonomisk utveckling

pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den största ökningen
sedan 2007. SKL:s bedömningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin
kommer i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten
därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen Det är i huvudsak dessa
båda faktorer som förklarar att skatteunderlaget växer i
långsammare takt från och med 2017.

(Källa Sveriges kommuner och landsting, cirkulär
15:14, 15:23)
Enligt regeringens bedömning ser tillväxten ut att förbättras i världsekonomin, men de regionala skillnaderna bedöms vara stora.
Återhämtningen i USA tog fart under 2014 och den
amerikanska ekonomin ser ut att växa i god takt. I europaområdet skönjs en viss förbättring, dels som en
följd av den mer expansiva penningpolitiken och även
det lägre oljepriset. Återhämtningen blir måttlig p g a
att både privat som offentlig konsumtion bör stärka
sitt sparande. En omställning från investeringsdriven
till mer konsumtionsdriven tillväxt i Kina leder till en
lägre BNP-ökning. Därtill har konjunkturläget försvagats sedan årsskiftet och medfört att den kinesiska regeringen har dragit ner sitt tillväxtmål.

Till följd av låga prisökningar förväntades pensionskostnaderna minska som andel av lönesumman åren
2015-2016 för att därefter skjuta fart. Bakomliggande orsaker är snabbare prisökningar och ökade löner,
dessa ger ökade pensionskostnader i kommunsektorn.

Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning
Källa för tabeller är Statisticons befolkningsprognos
2015 – 2024 för Övertorneå kommun.

Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en
konjunkturåterhämtning. Det är framför allt investeringar och hushållens konsumtion som hittills bidragit till återhämtningen. Bostadsinvesteringarna väntas
fortsätta utvecklas under 2015 medan de kommunala
investeringarna väntas minska successivt för åren
2016-2017.

Utvecklingen i Övertorneå kommun
Den sista december 2014 var kommunens invånarantal 4 711 personer. Befolkningen har fram till mitten
av september minskat och uppgår till 4 598 personer.
I beräkningarna av intäkterna i utjämningssystemet
för åren 2016 – 2018 har kommunstyrelsen 2015-0608 utgått från ett invånarantal på 4 660 personer per
2015-11-01, för att därefter minska till 4 610 år 2017
och till 4 560 år 2018. Målgruppen för den kommunala verksamheten är främst barn, ungdomar och äldre.
Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar därmed de
kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än i övriga ålderskategorier.

Arbetslösheten har varit hög, kring 8 procent i sex års
tid. Men bedöms minska 2015 och 2016 då sysselsättningen ökar, samtidigt som ökningen av antalet personer i arbetskraften dämpas.
Inflationen har varit låg under en längre tid och inflationsförväntningarna är långt under inflationsmålet.
Inflationstakten bedöms tillta från 2015 men dock
långsamt. På sikt väntas dock den stiga i takt med att
resursutnyttjandet ökar.

Befolkningsutvecklingen under perioden 2015-2024
prognostiserar att folkmängden minskar i Övertorneå
kommun med 185 invånare, enligt Statisticon. Orsaken
är i första hand att det föds färre människor än det dör,
födelsenettot beräknas vara minus 40 personer per år.
Flyttningsnettot, det vill säga fler inflyttade än utflyttade i kommunen beräknas under denna period vara positiv och ligger i genomsnitt på plus 24 personer per år.

Ett högt sparande bland hushållen, en god utveckling
av disponibel inkomst och en ökad ekonomisk trygghet
ger enligt regeringen utrymme för en förhållandevis
hög tillväxt i hushållens konsumtion de närmaste åren.
I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört
med 2014. Det beror delvis på större ökning av löner
och pensioner samt av ändrade avdragsregler. Nästa år
medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och

I Övertorneå kommun förväntas genomsnittsåldern
öka från 47,8 år till 49,8 år under prognosperioden,
2015-2024.
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Nedan följer några befolkningsprognoser från Statisticon:

fekt på ca 1 000-1 500 personer. En del av dessa är
skrivna i vår kommun. Till detta tillkommer ett antal
underentrprenörer som mister sina uppdrag. Några av
dem har säte i Övertorneå kommun.

Befolkning 0-18 år
Ålder/år

2016

2017

2018

2024

0-5

200

201

202

203

6-15

433

424

428

397

16-18

195

186

176

174

Till detta tillkommer den situationen att det blir hårdare
konkurrens om jobben i de två övriga Malmfätskommunerna Kiruna och Gällivare.Vi kan förutspå negativa effekter även på vår arbetsmarknad både kort och
långsiktigt. I vår kommun finns ett antal industriföretag
som även kan påverkas negativt av den prisbild som
finns på järnmalm i världen.

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

Obalanser på arbetsmarknaden som påverkar
Övertorneå
• Stora pensionsavgångar under kommande tio år

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

• Kompetensbrister bland de arbetssökande
• Hög andel långtidsarbetslösa och funktionshindrade
i sökandegrupperna
• Stort beroende av offentlig sektor, där arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt kärv
• Fortsatt större ut- än inflyttning bland unga och välutbildade

Befolkning 65 - w år
Ålder/år

2016

2017

2018

2024

• Sysselsättningsgraden fortfarande lägre än rikets

65-79

1 073

1 103

1 119

1 173

80-w

363

365

376

448

• Allmänt traditionsbundna yrkesval
• Fortsatt höga ohälsotal

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

Skattekraften
Skattekraften per invånare visar att medelskattekraften
i Sverige var 190 264 kronor per invånare (bygger
på taxeringsår 2015). Den högsta skattekraften per
invånare finns i kommunerna runt Stockholm med
Danderyd (334 244 kr/inv.), Lidingö (285 239 kr/
inv.), och Täby (268 106 kr/inv.) i topp. Den lägsta
skattekraften per invånare i Sverige har Årjäng
(139 355 kr/inv). Övertorneå kommun ligger näst
sist i länet med 159 302 kronor per invånare och där
Haparanda har den lägsta med 154 381 kronor per
invånare. I topp i länet ligger Kiruna (223 091 kr/inv),
Gällivare (218 733 kr/inv), samt Luleå (195 967/inv.).

Arbetsmarknaden
Under de senaste tio åren har den lokala arbetsmarknaden reducerats kraftigt varför arbetsmarknadsläget
inom kommunen fortfarande är ett av kommunens
största bekymmer. Vid årsskiftet 2013/2014 hade
kommunen 2 568 personer i arbetsför ålder. Av dessa
var 283 stycken öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Den öppna arbetslösheten
och sökande i program med aktivitetsstöd i Övertorneå
kommun uppgick i slutet av september 2014 till 182
personer. Motsvarande siffra i september 2013 var 220
stycken, vilket är en minskning med 17%.

Utdebitering
Övertorneå kommuns kommunala utdebitering ligger
på 21,75 kronor inklusive skatteväxlingen med landstinget på 22 öre, med det är kommunen lägst i länet.
Högsta skattesatsen i länet är Arjeplog och Pajala på
23,50 kronor. Solna som har landets lägsta utdebitering
med 17,12 kronor och Dorotea med den högsta utdebiteringen på 23,90 kronor. Medelskattesatsen i Sverige
är 20,70 kronor.

Under hela 2014 har gruvföretaget i vår grannkommun
Pajala haft finansieringsproblem. I början av oktober
månad varslades ca 500 anställda i olika företag som
har koppling till Northlands gruvverksamhet i Pajala.
De stora flertalet har efter förhandlingar sagts upp av
de olika företagen. Indirekt har dessa uppsägningar ef-
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Analys av Övertorneå kommun

kommuner 17 636 kronor. En jämförelse med grannkommunerna visar att Pajala har en kostnad på 19 120
kronor, Överkalix 17 559 kronor och Haparanda med
14 796 kronor.

För att få en bild av hur Övertorneå kommuns ekonomiska läge samt hur mycket som satsas inom olika
verksamhetsområden finns olika externa rapporter att
ta del av. Exempelvis kan man hitta nyckeltalen för
”Vad kostar verksamheten i din kommun” i databasen
på www.kolada.se - Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande
av kommunala analyser (RKA) och via SCB:s statistikdatabas. Nedanstående statistik är hämtad från SCB,
Tabell 4, Kostnader för olika verksamheter i kommunen.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: År 2014 har
Övertorneå kommun en nettokostnad på 5 466 kronor
vilket är 111 kronor högre än 2013. I jämförelse med
grupperna 2014 ligger Övertorneå kommun inom detta
block bra till, riket ligger på 6 618 kronor, länet 5 896
kronor och glesbygdskommunerna 5 966 kronor. Vid
en jämförelse med grannkommunerna har Haparanda
med 6 329 kr och Pajala 5 782 kr en högre kostnad
medan Överkalix med 4 544 kr har en lägre kostnad.

Vad kostar verksamheten i din kommun

Äldre- och funktionshindrade: Övertorneå kommuns
nettokostnad inom detta block ligger på 25 854 kronor,
vilket är en ökning på 2 195 kronor jämfört med 2013.
Riket ligger på en kostnad på 17 280 kronor, länet 22 237
kronor och glesbygdskommuner 23 764 kronor. Om man
jämför med grannkommunerna så har två kommuner
Överkalix (29 838 kr) och Pajala (28 471 kr) dyrare
kostnader medan Haparanda har lägre 19 676 kr).

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

Individ- och familjeomsorg: Inom detta område
har Övertorneå kommun legat i paritet med
glesbygdskommunerna och länet, medan riket har haft
markant högre nettokostnader under perioden 20002014. Övertorneå kommun hade 2014 en nettokostnad
på 2 940 kronor, vilket är 145 kronor lägre än 2013.
Riket ligger på 3 231 kronor, länet 2 533 kronor och
glesbygdskommunerna 3 024 kronor. Haparanda var
den kommun av grannkommunerna som är dyrast efter
Övertorneå med 2 822 kr och Överkalix billigast med
1 278 kronor. Pajalas kostnader uppgick till 1 795 kronor.

Eftersom räkenskapssammandragen – underlag till
rapporten – spänner över en stor mängd uppgifter kan
det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av
SCB, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera
vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är
tänkbara till uppkomna skillnader.
Nyckeltalen och jämförelser med andra kommuner, riket, länet och för vår del gruppen glesbygdskommuner
innerhåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i
den egna kommunen. Redovisningen av de olika utfallen i rapporten sker i detta fall i nettokostnader per invånare. Nedan följer några av nyckeltalsjämförelserna.

Politisk verksamhet: Övertorneå kommun har under
åren 2000-2013 haft en nettokostnad som legat över
rikets, länet och glesbygdskommunerna. Den politiska
verksamheten kostade 2014, 1 706 kronor per invånare,
vilket var 39 kronor högre jämfört med 2013. Motsvarande siffra för riket var 808 kronor, länet 1 196 kronor och
glesbygdskommuner 1 114 kronor. Av grannkommunerna kostar Pajalas politiska verksamhet 1 396 kronor,
Haparandas 1 275 kronor och Överkalix 1 718 kronor.

Verksamhetens nettokostnader (hela kommunen):
Övertorneå kommuns nettokostnader per invånare för
2014 ligger på 59 907 kr vilket är en minskning med
3 439 kronor jämfört med 2013. Motsvarande kostnad
för riket är 50 364 kr, länet 55 346 och glesbygdskommuner 59 716 kr. Därmed fortsätter Övertorneå kommun att ligga över alla grupperna även för 2014, vilket
man gjort sedan 1999. Av grannkommunerna är det
bara Pajala (66 286)och Överkalix (65 435) som ligger
högre medan Haparanda (54 755) har en lägre kostnad.

Standardkostnad är den kostnad som kommunen
skulle ha om man bedrev verksamheten vid en
genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå
och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna
enligt kostnadsutjämningen. En positiv avvikelse innebär
att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än
vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det
omvända. De standardkostnader där Övertorneå kommun
ligger högst är förskola och skolbarnomsorg (+ 33,1),
Individ- och familjeomsorg som har gått från - 1,3 (2011)
till + 20,0 (2014) samt äldreomsorg + 10,3. Det finns endast
två områden där Övertorneå kommuns standardkostnader
är negativa, gymnasieskola (- 5,3) och LSS (- 23,0).

Utbildning: År 2014 är nettokostnaderna för Övertorneå kommun 17 414 kronor vilket är en minskning med
348 kronor mot 2013. Motsvarande kostnad för riket
är 15 763 kronor, länet 16 639 kronor och glesbygds-
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Ekonomiprocessen

Nämnder/styrelser
fastställer internbudget

Dec

Kommunfullmäktige
fastställer budgeten

Kommunstyrelsens
förslag till budget

Jan
Feb

Nov

Mar

ÅRSREDOVISNING

Ekonomi/
strategiforum

Budgetberedning

Revisorerna granskar
bokslut och redovisning
efter beslut i KS och KF

Okt

Apr
Budgetanvisningar.
Preliminära
driftramar från
kommunstyrelsen.

Sep

Delårsbokslut

Delårsrapport

Maj
Nämnders/styrelsers
budgetarbete

Aug

Juni
Juli

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

Budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott)
startar i oktober månad, där revidering av ekonomiska
förutsättningar sker. Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige om budget och flerårsplan för näst
kommande år tas i slutet av oktober. Beslut om budgetramar, skattesats och vision, övergripande mål, verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning antas av kommunfullmäktige i november året före
budgetåret. Under december fastställer nämnder/styrelser sina interna budgetar för nästkommande år.
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Budgetförutsättningar
Prognosen för år 2015 pekar på ett positivt resultat på
3 733 tkr innebärande att kommunen kommer att klara
kommunalagens krav på en ekonomi i balans även för
innevarande år.

År 2014 redovisade Övertorneå kommun ett resultat på
24 058 tkr, vilket var 23 510 tkr bättre än det budgeterade årsresultatet. I resultatet ligger en jämförelsestörande post på 16,7 mkr som avser rättelse av tidigare
års bokförda statsbidrag från Migrationsverket. Bortsett från denna post blev 2014 års resultat 7,4 mkr, 2,5
mkr bättre än föregående år.

Alliansen har fastställt preliminära nettodriftramar
2015-10-02 § 123 enligt nedanstående tabell för åren
2016 – 2018 till nämnder och styrelser.

Övertorneå kommun klarade därmed kommunallagens
balanskrav för 2014. Vid avstämning av balanskravet
har hänsyn tagits till realisationsvinst vid försäljning
av mark.

Belopp i Tkr

2016

2017

2018

Kommunfullmäktige

600

600

600

Revision

800

800

800

24 058

Överförmyndare

710

710

710

- 136

Kommunstyrelse

39 800

39 800

39 800

2 400

2 400

2 400

Kultur- och fritidsnämnd

11 000

11 000

11 000

Barn- och utbildningsnämnd

97 000

97 000

97 000

Avstämning mot kommunallagens balanskrav i tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår realisationsvinst vid avyttring av
mark
Justerat årsresultat

23 922
Miljö- och byggnadsnämnd

I årsredovisningen 2014 avgick budgeterade medel
från eget kapital 2014, enligt beslut i Kommunfullmäktige under 2013:
• Familjecentral i Övertorneå, KF 2013-09-16 § 73
• Kvalitetssäkring upphandlingsprocessen 2014, KF
2013-11-04 § 124

Socialnämnd

120 000

120 000 120 000

Totalt

272 310

272 310 272 310

Kommunfullmäktige har beslutat 2015-05-11 § 38 att
verksamhetsansvaret för arbetsmarknad och integration överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden
from 2015-07-01.
I förslaget ovan har detta beaktats, budgetbeloppet var
5 620 tkr år 2015.

21

Löneökningar

Interna kostnader/ersättningar

I budgeten inom resultaträkningens finansieringsdel
avsattes 4 600 tkr för löneökningen 2015, utfallet för
löneökningen 2015 blev 4 140 tkr. I budget 2016 flerårsplan 2017-2018, avsätts 4 800 tkr för år 2016, 4 900
tkr för 2017 och 5 000 tkr för år 2018. Löneökningarna
avsätts på ett särskilt konto – löneökningsanslag - i resultatbudgeten och fördelas ut till samtliga nämnder
när lönerevisionen är klar.

Kommunens förvaltningar köper och säljer tjänster till
varandra. Enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige skall förvaltningarna sinsemellan komma
överens om omfattningen och storleken på ersättningen. Skriftliga överenskommelser bör upprättas för undvikande av oklarheter.
Interna hyror
Kommunen tillämpar f n centraliserad fastighetsförvaltning, innebärande att kommunstyrelsen och den
tekniska enheten svarar för drift och underhåll av
kommunens samtliga fastigheter. Förvaltningarna hyr
sedan från tekniska enheten erforderliga lokaler och
betalar en intern hyra. Hyresvillkoren fastställs efter
överläggningar mellan parterna och hyresavtal upprättas. Hyrornas storlek baseras på överenskommen volym (antal m², lokalvårdsfrekvens m.m.) driftkostnad,
kapitalkostnad samt underhåll och motsvarar självkostnaden.

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

Finansnetto

Kapitalkostnaderna beräknas enligt s.k. nominell metod innebärande:

Finansnettot består av intäktsposterna, ränta bankmedel, avkastning extern kapitalförvaltning samt övriga
finansiella intäkter. Kostnadssidan innehåller posterna
räntekostnader, kravkostnader och förluster vid aktieförsäljning. Enligt tidigare beslut/riktlinjer från
kommunstyrelsen skall finansnettot budgeteras med
en försiktighetsprincip innebärande ett nollsummespel mellan ränteintäkter och räntekostnader. Denna
princip frångicks i samband med tilldelade preliminära nettodriftramar för 2012-2014 (Kommunstyrelsen
2011-04-18 § 81). Finansnettot för år 2016-2018 budgeteras till 2 000 tkr.

• Årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska livslängd.
• Räntan beräknas som medelränta på en femårig statsobligation två år före budgetåret. För år 2016 är räntan 2,5 procent (för år 2015 var räntan 3,2 procent).
Personalkostnader
Arvoden till förtroendemän beräknas efter regler som
fullmäktige fastställde i april 2002, innebärande att
arvode utbetalas för sammanträde/förrättning. Ersättning erhålles för ordförandeskap samt ekonomisk kompensation för inkomstbortfall. Lönerna till arbetstagarna beräknas i 2016 års budget utifrån lönenivån 2015.
Arbetsgivaravgifterna 2015 för kommuner uppgick till
38,46 procent, fördelade med 31,42 procent på arbetsgivaravgifter enligt lag, 0,21 procent på avtalsförsäkringar samt 6,83 procent på kollektivavtalad pension.
Preliminära arbetsgivaravgifter 2016 för kommuner
uppgår till 38,46 procent.

För det senast fem åren har finansnettot gett följande
utfall i mkr:
2010

2011

2012

2013

2014

5,5

3,4

7,0

8,5

7,6

Taxor och avgifter

• Förtroendemän och uppdragstagare 31,42 %.

Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige på
förslag från respektive nämnd/styrelse. Ett förslag på
höjning av taxorna är aviserad för slamtömning. För
samtliga taxor och avgifter görs ständigt översyn med
målet att taxorna når länssnitt.

• Arbetstagare med kommunalt reglerade löner
38,46%.
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Skatteunderlaget

Finansiell analys

Skatteverkets preliminära taxeringsutfall i augusti
2015 för 2014 års inkomster, visar på en ökning av den
beskattningsbara inkomsten på drygt tre procent för
landet jämfört med föregående år. Normalt brukar skatteverkets prognos i de preliminära utfallen underskatta
det slutliga utfallet.

Den finansiella analysen skall visa på vilken balans
kommunen har mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden samt den kapacitet kommunen
har att möta finansiella svårigheter på kort och lång
sikt. Analysen skall även visa på årets resultat, hur
det uppstått och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Investeringsutvecklingen skall också
analyseras. En kommuns resultat påverkas också av
olika risker, därför bör analysen innefatta vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen
(låneskuldens utveckling).

Skatteunderlagsprognos med procentuell förändring från föregående år
2013

2014

2015

2016

2017

2018

3,5

3,2

4,8

5,6

4,3

4,3

Den finansiella analysen syftar vidare till att identifiera
problem, därför avslutas analysen med en probleminventering. Siffrorna för 2015 bygger på bokslutsprognos i augusti 2015.

För Övertorneå kommun är det preliminära
taxeringsutfallet i augusti, när 98,3% deklarationer är
godkända, 763 698 600 skattekronor för taxeringsår
2015 (inkomstår 2014). Detta är en ökning med
1,01 procent jämfört med slutliga taxeringsutfallet
föregående år (753 116 600).
Beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag och
fastighetsavgift i tkr åren 2016 – 2018 enligt senaste
skatteunderlagsprognosen från SKL 2015-08-24,
cirkulär 15:23.

Folkmängd 1/11 året
innan
Skatteintäkter

2016

2017

2018

4 590

4 540

4 490

183 826 189 643 189 831

Inkomstutjämning

56 402

54 689

58 321

Kostnadsutjämning

26 732

26 441

26 150

Strukturbidrag

21 954

21 715

21 476

Regleringsbidrag/avgift

- 1 089

- 1 976

- 3 153

LSS-utjämning

9 736

9 630

9 524

Fastighetsavgift

7 376

7 376

7 376

Totalt skatteintäkter,
utjämningsbidrag och
fastighetsavgift

304 936 307 518 309 524
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Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar) andel av
skatteintäkter och statsbidrag

Nettokostnader
Med verksamhetens nettokostnader avses kostnader
minus intäkter i den löpande verksamheten hos nämnder och styrelser samt avskrivningar av anläggningstillgångar.
Bokslut Prognos Budget Plan
2014
2015
2016
2017

Nettokostnader, mkr

298,9

*302,3

Kommunen har tidigare haft detta finansiella mål att
högst 95 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag exklusive avskrivningar skall användas till verksamhetens nettokostnader. Detta mål ger utrymme för
ökade investeringar, pensionsavsättningar samt en
förbättring av det egna kapitalet, vilket är nödvändigt
om man ska klara kommunens krav på god ekonomisk
hushållning.

Plan
2018

305,1 305,8 306,5

Bokslut Prognos Budget Plan
2014
2015
2016
2017

* Hänsyn har tagits till fullmäktiges beslut om avsatta medel för
framtida åtaganden på totalt 5 750 tkr.

Nettokostnadernas andel
av skatteintäkter och
statsbidrag, %

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
(mkr)
Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2014
2015
2016 2017 2018
Skatteintäkter

171,8

176,3

88,3

95,5

93,7

93,1

Plan
2018

92,7

183,8 189,6 189,8

Investeringar
Skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning (mkr)

126,9

126,3

121,5 118,2 120,0

Totalt

298,7

302,6

305,3 307,8 309,8

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag framgår av nedanstående tabell. Målet är att
denna långsiktigt inte skall överstiga sex procent.
Bokslut Prognos Budget Plan
2014
2015
2016 2017

Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag är
att de ökar under planperioden med totalt 4,5 mkr.
Nettokostnadsutveckling
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor del av intäkterna som går till
den löpande verksamheten.
Bokslut Prognos Budget
2014
2015
2016

Procent, %

101,1

100,0

99,9

Plan
2017

Nettoinvesteringar, mkr

19,3

25,9

Nettoinvesteringar, andel
av skatteintäkter och
statsbidrag, %

6,5

8,6

22,3 15,3

7,3

4,9

Plan
2018

2,9

1,0

Plan
2018

Årets resultat

99,3 98,9

För planperioden 2016 – 2018 klarar kommunen balanskravet.
Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2014
2015
2016 2017 2018

I en sund ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsökningen jämfört med skatteintäktsökningen.
Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna.
Procentsatsen bör ligga kring 98 procent för att ha en
ekonomi i balans och klara kommunallagens krav på
god ekonomisk hushållning på lång sikt. Övertorneå
kommun har en stark finansiell ställning och kan tack
vare finansnettot som budgeteras till 2,9 mkr för år
2016-2018 budgetera med en högre nettokostnadsandel
av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Årets resultat
i mkr
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24,1

3,7

3,0

4,9

6,2

Soliditetsutvecklingen

Borgensåtaganden

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

Kommunens borgensåtaganden är till största delen
gentemot det kommunala bolagen. Per den 31
december 2014 uppgick borgen gentemot Stiftelsen
Matarengihem till 79,0 mkr och Övertorneå Energi
AB till 73,8. Tillkommit under 2015 är Övertorneå
Värmeverk med 50,0 mkr. Det totala borgensåtagandet
beräknas till 210,0 mkr vid årsskiftet 2015, varav
bolagen svarar för 202,0 mkr.

Bokslut Prognos Budget
2014
2015
2016

Soliditeten
i%

74,0

74,5

74,0

Plan
2017

Plan
2018

Balanskravet
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (visst
undantag medgives). Vidare anges att om kostnaderna
för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det
negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre åren.

73,8 73,7

Upplåning
Kommunens låneskuld uppgick till 50,0 mkr per den
31/12 2014, av dessa utgjorde 25,0 mkr lån som upptagits för Övertorneå Värmeverk AB:s räkning och lånats
vidare till Värmeverket med samma villkor som kommunen fått låna av Kommuninvest AB, med tillägg av
en administrationsavgift som motsvarar borgensavgiften för övriga dotterbolag. Borgensavgiften är 0,25%
på aktuellt lån. För perioden 2016-2018 är inga nya lån
planerade.

Driftredovisning
Med driftbudget avses nettokostnader för den löpande
verksamheten hos kommunfullmäktige, revision och
nämnder/styrelser.
Kommunens preliminära driftramar fastställda 201510-02 för år 2016 uppgår till 274 590 tkr exklusive
kapitalkostnader och löneökningar. Siffran till höger
i tabellen visar förändringar gentemot budgeten 2015.

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

Nämnd/styrelse

Nettodriftsram 2016
(exkl löneökning och
kapitalkostnader)

Kommunfullmäktige

600

0

Revision

800

- 10

Det bokförda värdet på extern kapitalförvaltning uppgick 31 augusti 2015 till 175,5 mkr. Till årsskiftet förväntas inga större förändringar utan portföljens marknadsvärde prognostiseras till ca 190 mkr.

Överförmyndare

710

+ 110

Kommunstyrelse

39 800

- 5 200

Pensionsåtaganden

Miljö- och byggnadsnämnd

2 400

- 300

Kostnaderna för kommunens pensionsutbetalningar
beräknas öka med 1,8 mkr från bokslut 2013 till plan
år 2017.

Kultur- och fritidsnämnd

11 000

- 100

Barn- och utbildningsnämnd

97 000

- 1 000

Socialnämnd

120 000

+ 6 000

Summa

272 310

- 500

Bokslut Prognos Budget
2014
2015
2016
Pensionsutbetalningar,
mkr

8,8

8,6

9,5

Plan
2017

Plan
2018

10,0 10,0
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BESLUT
Kommunfullmäktige har beslutat:
att fastställa skattesatsen till 21,75 kronor per skattekrona för år 2016
att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och
nämnder
att fastställa budget för år 2016 och flerårsplan 20172018.
att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa verksamhetsplan 2016-2018 inom fastställda
ramar, mål och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå
att fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att
nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom
kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
att plan 2016 – 2018 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.
att fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för åren 2016-2018 .
att budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 utgör riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för perioden.
att uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska
förutsättningarna kan försämras framledes varför
strukturella förändringar kan vara nödvändiga och att
ramarna för 2017-2018 därför är preliminära.
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DRIFTBUDGET/PLAN 2016-2018
Nettokostnader per nämnd/styrelse i tusental kronor (tkr)

Nämnd/styrelse

Redovisning

Budget

Prognos

Budget

Förslag
plan

Förslag
plan

2014

2015

2015

2016

2017

2018

Kommunfullmäktige

489

600

600

600

600

600

Revision

791

810

810

800

800

800

Överförmyndare

626

600

500

710

710

710

Kommunstyrelse

56 172

45 000

52 730

39 800

39 800

39 800

Miljö- och byggnadsnämnd

2 212

2 700

2 526

2 400

2 400

2 400

Kultur- och fritidsnämnd

13 830

11 100

13 872

11 000

11 000

11 000

Barn- och utbildningsnämnd

102 586

98 000

105 310

97 000

97 000

97 000

Socialnämnd

122 179

114 000

132 790

120 000 120 000

120 000

Summa

298 985

272 810

309 138

272 310 272 310

272 310

25 053

-

297 863

309 138

Kapitalkostnader
Totalt

298 985

25 642

25 642

25 642

297 952 297 952

297 952

Prognosen 2015 innehåller kapitalkostnader, tilläggsanslag, avsatta medel för framtida åtaganden, familjecentral
samt tjänst som fritidsledare. Avsatta medel för framtida åtaganden, familjecentral och fritidsledare ingår inte i tilldelade ramar och finansieras från årets resultat/eget kapital.
Ramarna från 2016-2018 innehåller överföring av 5 620 tkr från kommunstyrelsen till socialnämnden. Detta enligt
beslut i Kf § 38, att verksamhetsansvaret för arbetsmarknad och integration överförs från kommunstyrelsen till
socialnämnden fr o m 2015-07-01.
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RESULTATBUDGET/PLAN 2016-2018 (tkr)

Driftbudgetens nettokostnader
Löneökningsanslag

Redovisning

Budget

Prognos

Budget

Förslag
plan

Förslag
plan

2014

2015

2015

2016

2017

2018

- 298 985 - 297 863 - 309 138
0

- 4 600

- 297 952 - 297 952 - 297 952

0

- 4 800

- 4 900

- 5 000

Diff personalförsäkring

2 301

Pensioner, utbetalningar

- 8 830

- 9 000

- 8 556

- 8 900

- 9 400

- 10 000

Återförda kapitalkostnader

25 079

25 053

25 531

25 642

25 642

25 642

- 18 461

- 18 500

- 18 998

- 19 100

- 19 200

- 19 200

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Jämförelsestörande post

3 100

- 298 896 - 304 910 - 308 061

- 305 110 - 305 810 - 306 510

16 677

Skatteintäkter

171 827

177 757

176 295

183 826

189 643

189 831

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

126 857

127 968

126 299

121 464

118 229

120 047

9 738

3 600

9 710

3 873

3 873

3 873

Finansiella kostnader

- 2 143

- 1 000

- 510

- 1 000

- 1 000

- 1 000

Resultat efter extraordinära poster

24 058

3 415

3 733

3 053

4 935

6 241

Årets resultat
1-procents målet

24 058
2 987

3 415
3 057

3 733
3 026

3 053
3 053

4 935
3 079

6 241
3 099

Finansiella intäkter
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FINANSIERINGSBUDGET/PLAN 2016-2018 (tkr)

Redovisning

Budget

Prognos

Budget

Förslag
plan

Förslag
plan

2014

2015

2015

2016

2017

2018

Årets resultat

24 058

3 415

3 733

3 053

4 935

6 241

Justering avskrivningar

18 461

18 500

18 988

19 100

19 200

19 200

- 18 539

0

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 980

21 915

22 721

22 153

24 135

25 441

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 19 337

- 27 922

- 25 852

- 22 350 - 15 300

- 2 750

Nyupptagna lån

0

0

0

0

0

0

Amortering av lån

0

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

0

0

0

0

0

0

4 643

- 6 007

- 3 131

197

8 835

22 691

Justeringsposter

Årets kassaflöde
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BALANSBUDGET/PLAN 2016-2018 (tkr)

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

Anläggningstillgångar

304 727

313 549

316 000

317 000

318 000

Omsättningstillgångar

213 468

200 000

200 000

200 000

200 000

Summa tillgångar

518 195

513 549

516 000

517 00

518 000

383 231

380 000

382 000

382 000

382 000

Avsättningar för pensioner/andra avsättningar

19 947

20 341

21 772

22 513

25 184

Långfristiga skulder

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Kortfristiga skulder

65 017

63 208

62 228

62 487

60 816

518 195

513 549

516 000 519 0007

518 000

Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Investeringar

INVESTERINGSBUDGET/PLAN
2016-2018 (tkr)

I november 2011 antogs nya riktlinjer för investeringar
i Övertorneå kommun.
Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att
kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande verksamhetsåret med tillhörande planeringsår,
investeringsramar för flerårsperioden.

2016

2017

2018

Fastigheter

4 750

5 200

1 665

Gator

4 900

2 800

0

Park och turism

Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller
annan större vikt kan erhålla fastställda budgetbelopp
inom de angivna ramarna för respektive nämnd eller
styrelse.
Kommunstyrelsen erhåller investeringsramar för respektive områden – fastigheter, gator, park/turism, vatten och avlopp, kommunstyrelsen övrigt, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden.

800

0

0

Vatten och avlopp

7 300

5 500

1 100

Kommunstyrelsen,
övrigt

1 870

1 550

100

Barn- och utbildningsnämnden

1 850

0

0

0

250

0

880

0

0

22 350

15 300

2 865

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

För att en investering ska få genomföras, förutom investeringsprojekt av principiell beskaffenhet, krävs ett
beslut från kommunstyrelsen, varvid medel och starttillstånd hänvisas inom angiven investeringsram.

Summa investeringar

Särskilda riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun framgår av annat dokument.
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