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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

• Utvecklings- och HRfunktion
• Ekonomienhet
• IT-enhet
• Teknisk enhet
• 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

Stöd- och omsorgsförvaltning

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, medarbetarna och cheferna,
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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Inledning
Övertorneå kommun upprättar tre ekonomiska rapporter under ett verksamhetsår. En budgetuppföljningsrapport för perioden januari-april, en delårsrapport omfattande tiden januari-augusti samt en
årsredovisning.

•
•

Syftet med budgetuppföljningsrapporten samt delårsrapporten är
•
•

•

Budget och utfall i balans

att vara en uppföljning av resultat och ställning
för den period som rapporten avser
att genom en prognos för helår följa upp om
verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och
inom fastställd budget
att vara ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder

För arbetet med verksamhetsplaneringen inom
verksamhetsområdena 2015-2017 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.

Kommunstyrelsen har genom ekonomienheten
upprättat en budgetuppföljningsrapport som omfattar kommunens verksamheter för perioden januari
till augusti år 2015. Rapporten delges kommunfullmäktige som information.

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

De övergripande ekonomiska målsättningarna för
budget 2014 var bland annat följande:
•

•

•

•
•

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
sjuklönekostnader. Kommunstyrelsen beslutar om
slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för
kommunen.

Löneökningen för 2015 budgeterades inte hos
respektive nämnd/styrelse utan ett speciellt anslag för löneökningen 2015 avsattes centralt i
resultaträkningen på totalt 4 600 tkr och har fördelats ut till samtliga när lönerevisonen var klar.
Utfallet för 2015 blev 4 140 tkr vilket ledde till att
nämnderna och styrelsen fick full täckning för
årets löneökning.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknades utifrån invånarantalet
4 720 personer per 1 november 2014 och uppgick till totalt 177,7 mkr.
Till investeringar anslogs 20,0 mkr samt ett til�läggsanslag på 7,9 mkr. Total budget för investeringar 2015 är 27,9 mkr.
Finansnettot budgeterades till plus 2,6 mkr.
Totalbudgeten för 2015 visade ett positivt överskott på 3,4 mkr.

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.

Tillkommande budgetbeslut i kommunfullmäktige
gällande finansiering via årets resultat/eget kapital:
•
•

Nytt budgeterat årets resultat efter ovanstående
beslut är - 3 353 tkr för 2015.
KF § 87/2014 - tjänst som fritidsledare med ansvar för uppsökande verksamhet är ett projekt
för åren 2014-2016 på totalt 955 tkr och finansieras via eget kapital

KF § 73/2013 - Inrättande av familjecentral i
Övertorneå 2014-2015, 700 tkr per år.
KF § 2/2015 - Avsatta medel för framtida åtaganden, anslås från eget kapital 2015-2017 med
5 750 tkr per år
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Vision, övergripande mål och finansiella mål 2015 med inriktning på god
ekonomisk hushållning

Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

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, d.v.s. en koppling
mellan ekonomi och verksamhet.

Minskad miljöpåverkan skall genomsyra all kommunal verksamhet.

De övergripande ekonomiska målsättningarna för
budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 är följande;

Närproducerade livsmedel som tillagas nära brukaren skall prioriteras.

• Oförändrad utdebitering

Övertorneå Vision 2020 - En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och näringsliv.

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

Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor
för näringsliv, kultur, föreningsliv och demokrati.

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

Övertorneå kommun är ett område, där många
språk och kulturer i alla tider mötts och berikat
varandra. Vi behöver stärka Tornedalsfinskan, vår
identitet och kultur. Vi skapar ett center för meänkieli, utvecklar teatern och satsar på långsiktiga
och utvecklande projekt med föreningar, institutioner, kulturentreprenörer och enskilda. En satsning
på språk och kultur utvecklar kommunen på många
sätt, inte minst ekonomiskt.

• 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, utjämningsbidrag och finansnetto

Övergripande mål
• Övertorneå ska ha en positiv utveckling i företagsrankingen, senast 2018 skall kommunen rankas bland de 100 bästa.
• Totala frisknärvaron skall vara högre än föregående år.
• Övertorneå kommun ska ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och
pojkar inom samtliga kommunala verksamheter.
Vid beslut om förändringar ska en jämställdhetsanalys vara genomförd.

Övertorneå kommun inför rökfria arbetsplatser fr o m
januari 2015
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Kommunfullmäktiges specifika mål för nämnderna

• 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.

Överförmyndarverksamheten
• Verksamheten skall vara fungerande och rättssäker

Målresultat 2015

Målresultat 2015

Socialnämnden har flera pågående projekt riktade
mot ungdomar i syfte att skapa förutsättningar
för ett väl fungerande liv för gruppen. Nämnden
har nyanställt en fältassistent för att arbeta
förebyggande med våra ungdomar. Nämnden
har också drivit integrationsprojekt samt arbetat
aktivt med ungdomar som hoppat av skolan. Inom
äldreomsorgen görs satsningar på den nya teknik
som kan underlätta för våra äldre att bo kvar i de
egna hemmen. Bedömningen är att målet kommer
att nås vid årets slut.

I den sammanfattande bedömningen som
Länsstyrelsen gjort i sin tillsyn anger man att
Överförmyndarens verksamhet förbättrats genom
åren, därför är bedömningen att målet kommer att
uppnås vid årets slut.
Kommunstyrelsen
• Övertorneå kommun skall 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.

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

Målresultat 2015
I beaktande av genomförda och planerade
åtgärder avseende IT- och friluftslivs-, och turisminfrastruktur samt service och genomförda insatser
för att utveckla näringslivet, bedömer vi att målet
för 2015 kommer att nås.

Målresultat 2015
I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att ge
ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Sammanfattningsvis visar indikatorerna under
nämndens verksamhetsmål att detta kommer att
uppfyllas 2015.

Barn- och utbildningsnämnden
• En bra skola/förskola för alla, där barns och ungdomars rätt;

Miljö- och byggnadsnämnden

- att känna sig trygga, respekterade, sedda och
hörda bekräftas

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

- till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses

Målresultat 2015

- till lärande och kunskap uppfylls

Miljö- och byggnadsnämnden jobbar med en
helhetssyn av bebyggelse och miljöfrågor och har
under året utvecklat samverkan med angränsande
kommuner, vilket gör att det angränsande målet för
nämnden kommer att uppfyllas för 2015.

Målresultat 2015
Elevenkäter visar att frågor om trygghet skattas
högre än föregående år och att elever upplever att
relationer mellan barn och vuxna fungerar bra.
Kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med
förra året. Vi bedömer att målet kommer att uppnås
för 2015.
Socialnämnden
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God ekonomisk hushållning - prognos finansiella mål 2015
Övertorneå kommun antar årligen, i samband med
budget och flerårsplanen, finansiella och övergripande
mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen. Enligt den prognos som är framtagen uppnås god ekonomisk hushållning i de finansiella och övergripande målen för verksamheten 2015.

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”.

Måluppfyllelse

Betyder att målet är helt uppfyllt

Finansiella mål

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

Finansiella mål
Mål
Finansiella
mål

Resultat

Oförändrad utdebitering

Målet uppfylls - oförändrad utdebitering sedan 1996.

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

Målet uppfylls - andelen uppgår för perioden till 76,2%

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

Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar gör ett underskott mot budgeterade
medel med 3 151 tkr enligt helårsprognosen
(101,8% av skatteintäkter och statsbidrag).
KF har beslutat att tillskjuta medel för familjecentral, fritidsledare samt medel för framtida åtaganden på totalt 6 768 tkr. Avräknat
med dessa medel uppgår verksamhetens
nettokostnader till 99,57 motsvarande 4 751
tkr för högt.

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.

Årets budgeterade nettoinvesteringar inkl
tilläggsanslag beviljade av KF uppgår till
27,9 mkr och prognosen på helår visar ett utfall på 25,9 mkr. Investeringarna de sista fem
åren uppgår i genomsnitt till ca 19,6 mkr, vilket mostvarar målet för planperioden.

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

Målet uppfylls - inga nya lån har upptagits
under 2015.

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

Årets resultat uppgår till 3 733 tkr (1,23 % av
skatteintäkter och statsbidrag).
Målet uppfyllt.
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God ekonomisk hushållning - prognos övergripande verksamhetsmål 2015
Mål
Ö ve r g r i p a n d e
verksamhetsmål

Resultat

Övertorneå ska ha en positiv utveckling i företagsrankingen, senast 2018
skall kommunen rankas bland de 100
bästa.

Föreligger en positiv utveckling.

Totala frisknärvaron skall vara högre
än föregående år.

Målet beräknas inte uppfyllas under
2015, då prognosen visar att den totala friskfrånvaro har minskat något.

Övertorneå kommun ska ha en rättvis
fördelning av resurser till kvinnor och
män, flickor och pojkar inom samtliga
kommunala verksamheter. Vid beslut
om förändringar ska en jämställdhetsanalys vara genomförd.

Strategisk handlingsplan antagits.
Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheterna och
analys/uppföljning av antagna mål
under 2015

Av kommunfullmäktiges övergripande mål till
nämnderna är den samlade bedömningen utifrån
nämndernas verksamhetsmål och indikatorer, att
den övergripande målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Av kommunfullmäktiges sex fastställda finansiella
mål för år 2015 uppfylls fem av sex vid årsskiftet
enligt prognosen. Av kommunfullmäktiges tre övergripande verksamhetsmål, klarar kommunen två.
När det gäller målet om personalens sjukfrånvaro
visar prognosen att vi når ett sjuktal på drygt 6% på
helåret. För att vända trenden pågår ett arbete för att
förbättra styrning och rutiner kring rehabiliteringsprocessen. Bland annat antogs en ny rehabiliteringspolicy 2014. Under 2015 har nya rehabiliteringsrutiner tagits fram. Utbildning kommer att genomföras
under året.

Den samlade bedömningen är att Övertorneå kommun uppnår god ekonomisk hushållning för 2015.
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Ekonomisk översikt
Finansiell analys

Budgetavvikelse nämnder 2015

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 finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hushållning.

Nämnd/styrelse

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
mot budget

Kommunfullmäktige

600

600

0

Revision

810

810

0

Överförmyndare

600

500

+ 100

Kommunstyrelse

53 339

52 730

+ 609

Årets resultat

Miljö- & byggnadsnämnd

Övertorneå kommun prognosiserar ett överskott för
2015 på 3,7 mkr vilket är 0,3 mkr bättre än budgeterat. Jämfört med bokslut 2014 år är det en försämring med 20,3 mkr. Kommunens egen målsättning
är att resultatet ska vara 1,0 procent av skatteintäkter
och utjämningsbidrag. Det budgeterade resultatet
enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår för 2015
till -0,10 då Familjecentral, fritidsledare samt framtida åtaganden finansieras via eget kapital. Årets resultat prognostiseras till 3 733 tkr vilket innebär att
det finansiella målet uppnås fullt ut för 2015. I det
prognostiserade resultatet för 2015 ingår en återbetalning av AFA premier för året 2004. Resultatet för
perioden är 10,5 mkr, motsvarande period föregående år var resultatet 19,2 mkr.

Kultur- & fritidsnämnd

2 726

2 526

+ 200

13 872

13 872

0

Barn- & utbildningsnämnd

104 365

105 310

- 945

Socialnämnd

126 280

132 790

- 6 510

Summa nämnder/styrelse

302 592

309 138

- 6 546

Nämndernas budgetavvikelser prognos 2015
Kommunfullmäktige, Revision, och Kultur- och
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans
vid årets slut.
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 609 tkr. Den största avvikelsen
finns inom Kommunledningsförvaltningen, 770 tkr,
Tekniska enheten, - 111 tkr och Räddningstjänsten,
50 tkr. De aktiva åtgärder som genomförts inom enheterna under året bidrar till det positiva resultatet.

Nämndernas driftsredovisning 2015

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
underskott på 945 tkr vid årets slut. Underskottet
beror på att framtida åtaganden samt familjecentral
ingår i redovisningen. Bortser man från detta - finansiering skall ske från eget kapital - uppvisar nämnden
ett prognostiserat budgetöverskott på 1 115 tkr. Den
största avvikelsen mot budgeten beror på de fristående verksamheterna, inte fullt 450 tkr, pga minskat
elev/barnantal än budgeterat. Övriga verksamheter
som prognostiserar överskott är ersättningar för att
täcka kostnader för utbildning/barnomsorg för nyanlända elever samt återsökta medel för asylsökande
barn/elever.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser för helåret 2015 visar ett underskott mot budget på 6,5 mkr, vilket innebär att åtgärder för att nå en
budget i balans vid årets slut måste vidtas. Motsvarande period föregående år visade ett underskott på
0,3 mkr för nämnderna. Enligt beslut i KF 2015-05-11
§ 38, skall verksamhetsansvaret för arbetsmarknad
och integration överföras från kommunstyrelsen till
socialnämnden fr o m 2015-07-01. Redovisning samt
budgetuppföljning har skett under socialnämnden
redan från 2015-01-01, detta p g a att alla statsbidrag
inte har erhållits. Annars skulle stora redovisningsrättelser bli nödvändiga. I prognosens kostnader
ingår kostnader beslutade av kommunfullmäktige
- familjecentralen och framtida åtaganden - som ska
finansieras via årets resultat/eget kapital. När hänsyn tas till ovanstående uppgår nämnder/styrelsers
budgetavvikelse till ett underskott på 696 tkr. Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Socialnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 6 510 tkr. Det verkliga underskottet
beräknas till 2 760 tkr när man avräknar tilldelade
medel för framtida åtaganden. En stor organisationsförändring inom äldreomsorg har medfört övertalighet av personal och medför en negativ avvikelse
gentemot budgeten på 3,6 mkr. Inom IFO (- 1,10 mkr)
har man varit tvungen att anlita externa resurser till
extra kostnader. AMI, som har överförts från kommunstyrelsen i år, prognostiserar ett överskott på
drygt 1,6 mkr.
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en
positiv avvikelse på 200 tkr beroende på att livsmedelsinspektören har avslutat sin anställning i juli och
en ny skall börja vid årsskiftet.
Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Bolagens utfall och prognos 2015

Extern kapitalförvaltning

Stiftelsen Matarengihem redovisar ett resultat för
perioden på - 0,4 mkr och en helårsprognos på - 0,1
mkr.
Övertorneå Värmeverk AB redovisar ett resultat
för perioden på 0,3 mkr och en helårsprognos på ett
överskott på 0,1 mkr.
Övertorneå Energi AB redovisar ett resultat för perioden på 2,9 mkr och en helårsprognos på 3,0 mkr.

Portföljens bokförda värde per den 31 augusti 2015
uppgår till 175,5 mkr och marknadsvärdet till 189,2
mkr.
Nya riktlinjer för den externa kapitalförvaltningen
är framtagna och började gälla 1 mars 2014. 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.

Nettokostnader
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. KF beslutade att tillskjuta medel för framtida åtaganden, Familjecentralen samt fritidsledare
och frångick därmed det finansiella målet gällande
98% till 102,19 för 2015. För Övertorneå kommun
uppgår nettokostnader inklusive avskrivningar till
101,8 procent för 2015, vilket innebär att KF målet
uppnås.

Bokfört värde
i tkr

Procent av
portföljen

Förändr.

Likvida medel

822

1 098

0,6

276

Svenska aktier

26 989

28 380

16,2

1 391

Utländska aktier

23 751

25 553

14,6

1 802

Räntebärande
värdepapper

98 483

105 351

60,0

6 868

Alternativa investeringar

16 981

15 084

8,6

- 1 897

167 026

175 466

100,0

8 440

Totalt

Intäkter och kostnader

2015-01-01 2015-08-31

Pensioner

Skatteintäkter och utjämningsbidrag under året
uppgår till totalt 302,6 mkr enligt prognosen, vilket
är 3,1 mkr bättre än budget.

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas vid utbetalningstillfället och finansieras löpande av skatteinkomster. Denna pensionsförpliktelse redovisas som
ansvarsförbindelse i balansräkningen och ingår inte
i balansräkningens skulder. Enligt pensionsskuldberäkningen från KPA uppgick denna skuld 1 januari
till 178,0 mkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen minskar under 2015 till 172,6 mkr inklusive löneskatt. Per 31 augusti uppgår ansvarsförbindelsen
till 174,4 mkr inklusive löneskatt, motsvarande för
augusti 2014 var 180,7 mkr.

Finansnettot uppgår enligt prognosen till 9,2 mkr,
vilket är 66 mkr bättre än budget.
Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 3,5 mkr bättre än budget, vilket gör att det inte
täcker nämndernas prognostiserade underskott fullt
ut.
Utöver nämndernas budgetavvikelser på - 6,5 mkr
finns centralt redovisade verksamhetsintäkter och
kostnader. Dessa avvek från budget med 34 tkr.
Den största avvikelsen gentemot budget finns under
verksamheten differens personalförsäkringar + 3,6
mkr. Återbetalning av 2004 års premier från AGSKL uppgår till + 3,0 mkr. Av övriga gemensamma
poster blev pensionskostnaderna 0,4 mkr bättre än
budget. Avskrivningarna översteg budget med 0,1
mkr vilket främst beror på att kommunen investerat mer under 2014 än tidigare år och därmed ökar
också avskrivningarna.

Pensionsförmåner intjänade efter 1998 redovisas
så att pensionsskuldsförändringen kostnadsförs
och det framtida pensionsåtagandet redovisas som
skuld i balansräkningen. Denna pensionsskuld ökar
med 1,8 mkr inklusive löneskatt under 2015, från
19,9 mkr till 21,7 tkr. Per 31 augusti uppgår skulden
för pensionsskuldavsättning till 21,7 mkr. Under
årets första åtta månader har pensionsutbetalningarna uppgått till 4,6 mkr. På årsbasis prognostiseras
utbetalningarna bli 8,6 mkr inklusive löneskatt och
förvaltningsarvode, 444 tkr lägre än budgeterat.
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Kommunen och balanskravet

Sammanfattning och framtiden

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 längre period. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar krävs
att kommunen redovisar positiva resultat. Kommunens redovisade resultat enligt prognosen är 0,4
mkr, vilket innebär att man uppnår lagens krav på
en ekonomi i balans.

Framtiden inom Övertorneå kommun påverkas i
hög grad av befolkningsutvecklingen i och med att
invånarantalet/invånarna utgör underlag för kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Vid årsskiftet var invånarantalet 4 711 personer vilket var en
ökning under 2014 med 2 personer. Fram till mitten
av september 2015 har befolkningen minskat och
uppgick till 4 598 stycken. Detta beror på att inflyttade är 88 mer än utflyttade och att det har dött 43
fler än det fötts fram till september 2015.
Budgetuppföljningen per 31 augusti pekar på ett
positivt årsresultat på 3 733 tkr, vilket är ett överskott mot budget på 318 tkr. Ser vi på resultatet per
31 augusti visar kommunen ett positivt resultat på
11 108 tkr. Det prognostiserade resultatet innebär att
kommunen kommer att klara kommunallagens balanskrav innebärande att intäkterna skall överstiga
kostnaderna. I prognosen för helåret ingår en återbetalning av AFA-premier för 2004.

Balanskravet helårsprognos 2015, tkr
Årets resultat enligt resultaträkning

3 733

Tjänst som fritidsledare Kf § 87/2014

+ 318

Inrättande av familjecentral Kf § 73/2013

+ 700

Medel för framtida åtaganden Kf § 2/2015

+ 5 750

Årets balanskravsresultat

10 501

Nämnder/styrelser prognostiserar ett budgetunderskott för år 2015 på 6 546 tkr och de totala nettokostnaderna för verksamheten ligger på 101,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Om man avräknar medel
utöver fastställda budgetramar som fullmäktige
gett barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd
uppgår nämnder/styrelsers prognostiserade resultat
till + 222 tkr gentemot budget.

Investeringar
För 2015 lades en investeringbudget på 20,0 mkr och
ett tilläggsanslag för pågående projekt med ytterligare 7,9 mkr, totalt 27,9 mkr. Prognosen för investeringar för helåret ligger just nu på 25,8 mkr, vilket
är en avvikelse mot budget på 2,5 mkr. För perioden
uppgår investeringarna till 12,1 mkr.

Den stora budgetutmaningen Övertorneå kommun
står inför är att hitta rätt struktur inom framför allt
Socialnämndens område för att nå en budget i balans. Nämnden uppvisar en budgetavvikelse på
- 2 726 tkr när man tar hänsyn till överföringen av
AMI från kommunstyrelsen samt framtida åtaganden.

Årets investeringar utgör 9,3 procent av kommunens
skatteintäkter och utjämmingsbidrag, vilket är 3,3
procent högre än det finansiella målet för innevarande år. Investeringarna de sista fem åren uppgår till
ca 17,5 mkr, vilket motvarar målet för planperioden.
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Driftsredovisning Övertorneå kommun 2015
Redovisning
Nettokostnad

Ansvarig nämnd/styrelse

Avvikelse
mot budget

2014-08-31

2015-08-31

2015-12-31

2015

Kommunfullmäktige

288

386

600

0

4319

343

810

0

Överförmyndare

627

495

500

+ 100

Kommunstyrelse

32 763

41 471

52 730

+ 609

Miljö- och byggnadsnämnd

1 394

1 435

2 526

+ 200

Kultur- och fritidsnämnd

9 164

9 742

13 872

0

Revision

Barn- och utbildningsnämnd

64 350

67 479

105 310

- 945

Socialnämnd

82 188

85 240

132 790

- 6 510

191 205

206 591

309 138

- 6 546

0

0

0

0

- 5 717

- 6 782

- 3 100

+ 3 560

4 776

4 626

8 556

+ 444

-16 649

- 17 045

- 25 531

- 111

12 217

12 655

18 998

- 498

185 832

200 045

308 061

- 3 151

-185 832

- 200 045

- 308 061

- 3 151

114 952

117 530

176 295

- 1 462

84 376

84 253

126 299

- 1 669

Finansiella intäkter

6 666

10 249

9 710

+ 6 110

Finansiella kostnader

- 988

- 1 440

- 510

+ 490

19 174

10 547

3 733

+ 318

Summa drift hos nämnder/styrelser
Konto för löneökning
Differens, personalförsäkring
Pensioner, utbetalningar
Återförda kapitalkostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Resultaträkning i övrigt
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella stats- och utjämningsbidrag

Årets resultat = förändring av eget kapital
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Investeringsredovisning Övertorneå kommun 2015
Nämnd/styrelse

Årsbudget Tilläggsanslag

Kommunstyrelse

Redovisning
2015-08-31

Prognos 2015

Avvikelse

16 900

5 922

9 584

2 202

+ 1 620

600

0

0

600

0

1 300

0

727

1 300

0

Kultur- och fritidsnämnd
Barn-och utbildningsnämnd
Socialnämnd

1 200

200

1 803

2 750

+ 450

20 000

7 922

12 114

25 852

+ 2 070

Budget 2015

Prognos 2015

Avvikelse

Datasystem

190

190

0

Kommunens webbplats

100

140

- 40

1 500

1 500

0

159

253

- 94

1 000

1 000

0

90

105

- 15

Telefonväxel

250

200

+ 50

Hedenäset matsal, fönsterbyte, ventilation

600

400

+ 200

Nyanläggning Luppioberget

500

400

+ 100

2 436

2 436

0

84

84

0

2 014

2 014

0

600

600

0

Infrastruktur bredband

2 000

2 000

0

Vatten- och avloppsanläggningar

5 108

4 658

+ 450

Vägar och gator, rastplatser

3 700

3 000

+ 700

Hyresfastigheter, renovering

1 331

1 372

- 41

200

190

+ 10

2 000

2 000

0

Gestaltningsprogram

800

500

+ 300

IT-verksamhet

150

150

0

IKT satsning, BUN

1 000

1 000

0

Inventarier

2 110

1 660

+ 450

27 922

25 852

+ 2 070

Summa

Investeringsredovisning per projekt

Vägbelysning
Förvaltningsbyggnaden, väg och entré
Ombyggnad f d Ekfors hus
Städbil

Ötå Centralskola, hiss mellanstadiet
Upprustning skolområde
Ruskola, serveringsbyggnad
Belysning skidspår

Kattilakoski
Bilar socialnämnden

Summa investeringar
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Personalredovisning
Frisktal i % (andel månads- och tillsvidareanställda med
0 sjukdagar under perioden).

Jan-aug
2014

Jan-aug
2015

Förändring
%

Jan-dec
2014

Kvinnor

44,80

38,10

- 6,70

35,46

Män

62,69

56,43

- 6,26

54,86

Totalsumma

49,26

42,68

- 6,58

40,39

Sjukfrånvaro i %
Jan-aug
(månads- och
2014
tillsvidareanställda).

Varav
fr.o.m
dag 60

Jan-aug
2015

Varav
fr.o.m
dag 60

Förändr. % Förändr. % Jan-dec Varav
jan-april
fr.o.m dag 2014
fr.o.m
2014-2015
60
dag 60

Kvinnor < = 29 år

8,16

77,49

13,31

24,82

- 4,85

- 52,67

7,37

78,15

Kvinnor 30 - 49 år

5,68

43,55

4,77

24,29

- 0,91

- 19,26

5,38

35,14

Kvinnor > = 50 år

8,05

47,50

8,76

45,29

0,71

- 2,21

8,19

46,79

Totalt kvinnor

7,23

47,73

7,01

34,49

0,22

- 13,24

7,18

45,06

Män < = 29 år

2,22

0

2,19

0

0,03

0

4,48

0

Män 30 - 49 år

1,21

2,42

1,38

1,12

0,17

- 1,30

1,57

1,27

Män > = 50 år

8,37

53,58

5,70

54,94

-2,67

1,36

7,54

58,28

Totalt män

5,58

48,42

4,02

46,83

- 1,56

- 1,59

5,34

50,58

Totalt < = 29 år

6,70

71,19

2,98

19,46

- 12,76

- 51,73

6,68

65,76

Totalt 30 - 49 år

4,54

40,75

4,00

22,47

- 0,54

- 18,28

4,43

32,16

Totalt > = 50 år

8,12

49,04

7,99

47,03

- 0,13

- 2,01

8,03

49,48

Totalsumma

6,82

47,95

6,27

40,65

- 0,05

- 7,23

6,72

46,15

Sjuklönekostnader (tkr)
Totalt

Jan-aug 2014

Jan-aug 2015

1 729, 2

1 915,4

Frisktalet, det vill säga andelen medarbetare med
noll sjukdagar under perioden, har minskat med
6,58 % under perioden jan-aug 2015 jämfört med
motsvarande period 2014. Det är alltså färre som
har noll sjukdagar under perioden år 2015 jämfört
med 2014. Den totala sjukfrånvaron har däremot
minskat något för perioden år 2015 jämfört med
samma period 2014 (från 6,82% 2014 till 6,27%

Förändring tkr

Jan-dec 2014

186,2

2 671,2

2015). Andelen långtidssjukskrivna har även de
minskat från 47,95 % till 40,65 %. Detta är något
som också framgår av sjuklönekostnaderna. Även
om sjukskrivningstalet har minskat under perioden
jan-aug 2015 jämfört med samma period 2014, så
har sjuklönekostnaderna ökat med cirka 186 tkr.
När andelen korttidssjukfrånvaro ökar, ökar också
kostnaderna för sjukfrånvaron.
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Sammanställd redovisning

värdet 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.

Övertorneå kommun har valt att tillämpa RKR:s rekommendation 22, Delårsrapporter vid upprättandet av denna delårsrapport. Rekommendationen säger att om minst ett av följande villkor är uppfyllda,
måste en sammanställd redovisning upprättas;
• De kommunala koncernföretagens andel av
kommunkoncernens intäkter, vilket omfattar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter och
statsbidrag, uppgår till minst 30 procent.

Stiftelsen Matarengihem har sedan sitt bildande
uppvisat positiva årsresultat, men för 2015 prognostiserar man ett underskott på - 80 tkr. Stiftelsen har
under året fortsatt gå igenom underhållsbehovet på
det befintliga fastighetsbeståndet. Matarengihem
genomgår ett omfattande generationsskifte där ny
personal under en övergångsperiod skolats in av rutinerad personal.

• De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent av kommunkoncernens balansomslutning.
I samband med delårsbokslutet per 2014-08-31 uppfyllde inte kommunen någon av ovanstående kriterier. Därför valde kommunen att inte upprätta sammanställd redovisning enligt tidigare år, och därför
redovisas för delårsbokslutet 2015 endast bolagens
resultat per 31 augusti 2015 och resultatet per helår
2014.

Den 1/1 förvärvades aktierna i Övertorneå Värmeverk av Vattenfall AB på 2 miljoner kronor och Övertorneå Vörmeverk blev helägt dotterbolag i kommunens koncern. Under 2015 byts den gamla pannan
ut till en ny med bättre verkningsgrad och modern
styrutrustning. Tack vare den nya pannan förväntas
resultatet bli bättre. Jourverksamheten i företaget
samordnas med Övertorneå Energi AB. Övertorneå
Värmeverk AB prognostiserar ett årsresultat på 62
tkr. Jämfört med 2014 är resultatet 1 708 tkr bättre.

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

Övertorneå Energi AB bildades och började sin
verksamhet 2013. Från och med 2014 bedriver man
full verksamhet i bolaget. Verksamheten omfattar att
bygga, underhålla och driva nät för överföring av el,
IT-kommunikation, vägbelysning, fjärrvärme samt
bedriva annan därmed samhörande verksamhet.
Bolaget prognostiserar ett årsresultat som är + 3,0
mkr. Jämfört med 2014 är resultatet i stort detsamma.
Av koncernens prognostiserade resultat för 2015
svarar kommunen och elbolaget för det förväntade
positiva reslutatet på 6,7 mkr. För ytterligare information om bolagen, se respektive bolags verksamhetsberättelse längre fram. Koncernens resultat- och
balansräkning med tillhörande notupplysning redovisas under avsnittet Våra räkenskaper.

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 anskaffningsResultaträkning 2014-12-31 samt 2015-08-31 (tkr)

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Periodens rörelseresultat
Finansiell intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat efter
finansiella poster, före skatt

Stiftelsen
Matarengihem
2014-12-31

Övertorneå
Värmeverk AB
2014-12-31

2015-08-31

25 265

16 880

17 852

11 918

29 034

17 070

- 21 299

- 14 359

- 16 405

- 9 575

- 21 923

- 11 418

- 2 563

- 1 694

- 2 619

- 1 744

- 2 301

- 1 813

1 403

827

- 1 172

599

4 810

3 839

709

33

36

16

71

16

- 2 596

- 1 302

- 510

- 346

- 1 569

- 907

- 484

- 442

- 1 646

269

3 312

2 948
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2015-08-31

Övertorneå
Energi AB
2014-12-31

2015-08-31
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Kommunfullmäktige

Revision

het

ige i kort

ullmäkt
ommunf

K

het

en i kort

Revision

Avvikelse helårsprognos 2015: 0,0 tkr

Avvikelse helårsprognos 2015: 0,0 tkr

Ansvarsområden:

Ansvarsområden:

• Mål och riktlinjer för verksamheten

• På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar revisorerna för att den kommunala
verksamheten granskas, utvärderas och
kontrolleras

• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska
frågor
• Nämndernas organisation och
verksamhetsformer

• Prövar årligen om nämnder och styrelser
fullgör uppdragen som fullmäktige gett

• Val av ledamöter och ersättare i nämnder
och beredningar

Ordförande: Roland Hedlund (S)
Vice ordförande: Kent Alanentalo (M)

• Val av revisorer
• Grunderna för ekonomiska förmåner för
förtroendevalda
• Årsredovisning och ansvarsfrihet
Ordförande: Ulf Hannu (C)
Vice ordförande: Mariann Salometsä (ÖFA)

Överförmyndare
erioden

Viktiga h

et

n i korth

under p
ändelser

yndare
Överförm

Avvikelse helårsprognos 2015: 1,0 tkr
Ansvarsområde:

• Rökfria arbetsplatser införda

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.

• Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan landsting
och kommunerna antagen
• Kommunfullmäktige ger Övertorneå Energi i
uppdrag att förvärva kraftverken Ekfors övre
och Ekfors nedre
• Utökad kommunal borgen för Övertorneå
Värmeverk upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 miljoner kronor

Överförmyndare: Jessica Hasanbegovic/		
Victoria Henriksson
Ersättare: Victoria Henriksson/Monika Larsson

• Ny upphandlingspolicy antagen
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Kommunstyrelsen
Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos
Kommunstyrelsen beräknas på årsbasis redovisa ett
nettoöverskott på 609,2 tkr. För perioden följer verksamheterna sina budgetramar. Större avvikelser mot
budgeten finns inom följande verksamheter;

et

n i korth

styrelse
Kommun

Avvikelse helårsprognos 2015: 609,2 tkr tkr

Kommunledningsförvaltningens
övergripande
verksamheter prognostiserar på årsbasis ett nettoöverskott som uppgår till 280 tkr. Mer specifikt är
det kommunledningsförvaltningen som, p.g.a. uppkomna vakanser vid långtidssjukskrivningar beräknas generera ett nettoöverskott på 191 tkr. Arbetet
med LIS-områden inom ramen för översiktsplanen
är förskjutet tidsmässigt, ger ett beräknat överskott
med 125 tkr. Projektet med flygtaxi har ej påbörjats under 2015 vilket ger ett överskott på 100 tkr.
För ekonomienheten beräknas ett nettoöverskott på
390,4 tkr p g a vakanta tjänster under året. Tekniska
enheten redovisar ett beräknat nettounderskott på 111,2 tkr. som kan härledas till ökade kostnader för
kontorsinventarier - 137,2 tkr och stöd till enskilda
vägar med -92,4 tkr, där Trafikverket beviljat högre
underhållsbidrag än beräknat vilket inneburit att
kommunens kostnader utifrån en medfinansieringsgrad på 40 % ökat. Det beräknade nettounderskottet
blir dock mindre eftersom fastighetssidan uppvisar
ett nettoöverskott på 138,4 tkr, där energibesparingar
och minskade underhållskostnader medfört mindre
kostnader än beräknat. Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott på 50 tkr beroende på restriktioner avseende vikarieanskaffning under semesterperioden. För budgetåret 2015 har direktionen för
Högskoleförbundet Östra Norrbotten (HÖN) beslutat att budgeten indexregleras med +1,5 % jämfört
med år 2014 och uppgår till totalt 845 tkr. Hälften
av medlen tas in i form av medlemsavgifter medan
resterande tas av det egna kapitalet i HÖN under
2015. Detta innebär att resultatet för budgetåret 2015
för HÖN kommer att bli negativt.

Ansvarsområden
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och planerar
kommunens olika verksamheter inom;
•
•
•
•
•
•

Nämnds- och styrelseverksamhet
Ekonomi- och IT-enhet
Informationsenhet
HR- och utvecklingsenhet
Tillväxtenhet
Teknisk enhet

Ordförande: Tomas Mörtberg (C)
Kommunchef: Rolf Kummu

rioden

nder pe
ndelser u

ä
Viktiga h

• Inrättande av HR- och utvecklingsfunktion
• Boendeplanering 2015-2018, Bredbands- och
marknadsföringsstrategi framtagen
• Upprustning av kommunala besöksmål, grönoch friluftsområden påbörjad

Åtgärder för en budget i balans

• Ny tillsynsplan för räddningstjänst utarbetad

Inga konkreta åtgärder är vidtagna, då verksamheterna beräknas kunna drivas inom fastställd budgetram.

• Ny brandskyddsplan antagen

Året i siffror
Kommunstyrelsen

Budget 2015

Redovisning
jan-aug 2015

Prognos 2015

Avvikelse

27 007,5

16 842,4

26 237,1

770,4

400

457,9

500

- 100

1 498,0

99,9

1 498,0

0

Tekniska enheten

19 745,5

13 328,5

19 856,7

-111,2

Räddningstjänsten

4 688,0

2 429,7

4 638,0

50,0

53 339,0

33 158,4

52 729,80

609,2

Kommunledningsförvaltningen
Kommunalråd
Tillväxtenheten

Summa Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

bildning
n- och ut

i korthet

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

Bar

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade
resultat visar ett överskott på 1 155,5 tkr.

Avvikelse helårsprognos 2015: 1 155,5 tkr
Ansvarsområden:
• Förskola
• Förskoleklass - Fritidshem
• Grundskola - Särskola
• Gymnasieskola - Gymnasiesärskola
• Elevhälsa
• Kommunal vuxenutbildning
• Svenska för invandrare
• Musikskola
• Högskoleförbundet Östra Norrbotten
• Familjecentralen
• Tillsyn av fristående verksamheter

Barn- och utbildningsnämndens överskott genereras
utifrån flera orsaker. Överenskommelsen som
gjordes förra året med arbetsmarknads- och
integrationsenheten och som innebär att nämnden
får den delen av schablonbeloppet, som kommer
till kommunen för nyanlända elever och är riktad
för att täcka kostnader för utbildning/barnomsorg
har inneburit högre intäkter för BUN. Ovannämnda
schablonbelopp har varit svårt att prognostisera och
har genererat 350 tkr mer i intäkter än budgeterat.
Även återsökta medel för asylsökande barn/elever
har genererat mer pengar än beräknat. De fristående
verksamheterna ger ett överskott pga minskat elev/
barnantal jämfört med det som var budgeterat, ca
450 tkr totalt.

Ordförande: Åke Fagervall (NS)
Barn- och utbildningschef: Maarit Enbuske

Färre familjer har sökt vårdnadsbidrag jämfört
med 2014, vilket ger ett överskott på 70 tkr.
Utvecklartjänsten har inte varit bemannad under
fem månader, vilket ger ett överskott på 190 tkr.
Gymnasieskolans underskott härrör sig från fler
inskrivna barn än beräknat. I centralorten finns en
del överinskrivningar på avdelningarna, vilket har
krävt högre bemanning än budgeterat.

Viktiga

n

r periode

r unde
händelse

• Richard Nilsson, Gränsälvsgymnasiet, tilldelades utmärkelsen Sveriges bästa lärare i entreprenörskap.

Åtgärder för en budget i balans

• Nämnden har i maj startat försöksverksamhet
med barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter och helger).

Barn- och utbildningsnämnden beräknar att ha en
budget i balans vid årets slut.

• En utbildningssamordnare för nyanlända är
anställd.

.

• Beslut om att ansöka om start av nationellt godkänd idrottsutbildning inom basket är taget
• Sommarskola har varit i gång hela sommaren
• Operation giftfria förskolor har genomförts i
alla kommunala förskolor

Året i siffror
Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2015

Redovisning
jan-aug 2015

Prognos 2015

Avvikelse

Nämnd, fristående vht o förvaltning

30 603,0

17 030,3

29 004,5

1 598,5

Förskolor

13 349,0

9 160,8

13 562,8

-213,8

Fritids, F-3 Övertorneå Centralskola

12 262,5

8 016,8

12 096,9

165,6

Åk 4-9 Övertorneå Centralskola

14 349,5

10 089,6

14 399,5

-50,0

7 839,0

5 201,6

7 859,7

- 20,7

29 950,0

16 330,8

26 274,6

-324,6

12,0

393,8

12,0

0,0

104 365,0

66 223,7

103 210,0

1 155,0

Svanstein Centralskola
Gränsälvsgymnasiet
Familjecentral
Summa Barn- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden
Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

Socialen

Socialnämndens prognosticerade resultat visar ett
underskott på drygt 2,7 mkr vid årets slut.

i korthet

Avvikelse helårsprognos 2015: - 2 759,5 tkr

Stora organisationsförändringar har, efter beslut
från politiken, genomförts inom äldreomsorgen
under året. Eftersom inga uppsägningar fick
genomföras har det inneburit en övertalighet
av personal stora delar av året. Arbetet med att
kartlägga personalbemanningen pågår, men
kommer förmodligen inte att hinna ge resultat till
årets budget.

Ansvarsområden:
• Socialförvaltningen
• Individ- och familjeomsorgen (IFO)
• Äldreomsorg
• Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
• Personlig assistans (LSS/SFB)
• Omsorg om personer med funktionsvariation
• Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AMI)

Inom IFO-enheten beräknas budgeten för
institutionsvård vuxna överskridas med ca 1,3 mkr.
IFO har också tvingats anlita externa resurser för
barnutredningar pga. personalbrist och svårigheter
att rekrytera behöriga socionomer. De externa
resurserna har medfört stora kostnader, vilket dock
vägs upp av vakans på delar av tjänsterna på enheten
samt minskade kostnader för försörjningsstöd över
hela 2015.

Ordförande: Ulf Zakariasson (ÖFA)
Stöd- och omsorgschef: Carina Ylipuranen

rioden

nder pe
ndelser u

ä
Viktiga h

• Sammanslagning av Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten (AMI) och Socialförvaltningen fr.o.m. 150701 samt byte av namn till
”Stöd- och omsorgsförvaltningen”.
• Omorganisation inom äldreomsorgen med
flytt av korttidsboendet från Länsmansgården till Särkivaaragården, utökning av antalet korttidsplatser samt minskat antal platser
inom särskilt boende.
• Arbetet med införande av nytt kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 påbörjat, liksom arbetet med att inför äldres behov i centrum (ÄBIC).
• Uppstart av nytt projekt -”Remoage”, för att
genom teknik stödja äldre att bo kvar i glesbygd. Projektet finansieras av EU och är ett
samarrangemang mellan NLL, LTU och Kommunförbundet i Norrbotten.
• 10 nya bilar inköpta till hemtjänstverksamheten.
• Överenskommelse med Migrationsverket om
tillfälligt utökat antal PUT-platser pga ökad tillströmning av ensamkommande barn.

Inom AMI prognosticeras ett överskott på drygt 1,6
mkr då intäkterna från Migrationsverket överstiger
kostnaderna vid avdelningen.
Åtgärder för en budget i balans
• Tjänsten Äldreomsorgschef, som utannonserats
internt under försommaren, kommer inte att tillsättas utan vakanshålls tillsvidare.
• Efter genomförd översyn av HSE-enheten samt
kvalitetsutvecklingen vid förvaltningen vakanshålls enhetschefstjänsten för Norra området.
Chefskapet för Norra området fördelas på HSEchef samt MAS (MAS:en har tidigare haft ansvar
för diverse administrativa uppgifter på 50% av sin
tjänst).
• Tillfällig förstärkning inom IFO för upprättande
av rutiner och tydliggörande av ansvarsområden
med syfte att bl.a. minska ner de kostsamma externa resurser som anlitats under en längre tid.
• Fortsatt restriktivitet vid kurser och konferenser.

Året i siffror
Socialnämnden
Nämnd, övergripande verksamhet

Budget 2015

Redovisning
jan-aug 2015

Prognos 2015

Avvikelse

6 995,0

2 911,7

7 205,0

-210,0

IFO

11 390,0

8 117,6

12 430,0

-1 040,0

Äldreomsorg

67 875,5

49 100,4

71 474,1

-3 598,6

HSE, Rehab & SSK

11 152,5

7 581,3

11 302,5

-150,0

Särskilda omsorgen

13 782,0

8 809,1

13 552,9

229,1

LSS/SFB

9 129,0

5 464,1

8 729,0

400,0

AMI

5 956,0

10 990,0

4 346,0

1 610,0

126 280,0

92 974,2

129 039,5

-2 759,5

Summa Socialnämnden
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Miljö- och byggnadsnämnden
h bygg
Miljö- oc

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos
Efter åtta månaders verksamhet ser det ut som att
miljö- och byggnadsnämnden följer budgeten utan
större avvikelser. Helårsprognosen på 200 tkr avser
att vårt livsmedelinspektör har avslutat anställningen i juli och den nya livsmedelinspektören ska börja
i årsskiftet.

i korthet

Avvikelse helårsprognos 2015: 200,0 tkr
Ansvarsområden:
Följande ansvarsområden/verksamheter ligger
inom miljö- och byggnadsnämndens område:
•
•
•
•

Åtgärder för en budget i balans
Nämnden räknar med att nå en budget i balans vid
årets slut, vilket gör att inga speciella åtgärder är
vidtagna annat än att kontinuerligt bevaka utfallet.

Byggande och samhällsplanering
Miljö och hälsa
Livsmedel
Trafik

Ordförande: Håkan Sandqvist (C)
Miljö och byggansvarig: Aferdita Jashari

Viktiga

r under
händelse

perioden

• En ny miljö- och byggansvarig har börjat sin
tjänstgöring i den 21 januari 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsinspektören har deltagit i Kommunförbundets projekt Miljösamverkan i Norrbotten
• Inventeringen av enskilda avlopp har börjat
i juni.
• Förslag till revidering av taxor för livsmedelskontroll inom kommun har lämnats
• En trafikdag har anordnats den 30 maj under
Handlarnas Dag.

Året i siffror
Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2015

Redovisning
jan-aug 2014

Prognos 2015

Avvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen

2 575,0

1 543,2

2 375,0

200,0

Byggande och samhällsplanering

- 170,0

- 151,1

- 170,0

0,0

- 25,0

- 23,0

- 25,0

0,0

- 195,0

- 185,8

- 195,0

0,0

301,0

179,9

301,0

0,0

Miljö och hälsa
Livsmedel
Miljö- och byggnadsnämnden/trafik
Minoritetsspråkmedel
Inventering enskilda avlopp
Summa Miljö- och byggnadsnämnden

0,0

- 20,0

0,0

0,0

240,0

91,8

240,0

0,0

2 726,0

1 435,0

2 526,0

200,0
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Kultur- och fritidsnämnden
t

s i korthe

ch fritid
Kultur- o

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos
Utfallet för perioden januari till augusti visar
att budgeten som helhet kommer att visa ett
nollresultat per helåret 2015. De avvikelser i form av
överskridanden som prognostiseras på delar av de
enskilda verksamheterna uppvägs av överskott på
andra och därmed torde budgeten vara i balans till
årskiftet.

Avvikelse helårsprognos 2015: 0,0 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.

Åtgärder för en budget i balans
Prognosen för helåret visar att nämnden kommer
att hålla sig inom tilldelad budgetram men kommer
kontinuerligt bevaka utfallet för att kunna vidta åtgärder om så krävs.

Ordförande: Jörgen Ekersund (ÖFA)
Kultur- och fritidssamordnare: Henry Barsk

n

r periode

ser unde
a händel

Viktig

• För åttonde gången har Hilja Byström-dagen
till minne av Tornedalens första skönlitterära
författare genomförts på Nordkalottens kultur och forskningscentrum. Denna gång med
temat kvinnliga författare från Tornedalen.
• Fritidsgården anordnade en grafittikurs under sommaren 2014 och deltagare från denna
medverkade i ett ungdomsutbyte i Italien under mars månad där bl a en stor väggmålning
utfördes.
• Tornedalens Bibliotek har infört nya öppettider fr. o. m. juli månad.
• Röda Kvarns 100-års jubileum uppmärksammades med guidade visningar under marknaden.

Året i siffror
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidssamordnare
Biblioteksansvarig
Summa Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2015

Redovisning
jan-aug 2015

Prognos 2015

Avvikelse

10 825,0

7 833,1

10 825,0

0,0

3 047,0

1 875,8

3 047,0

0,0

13 872,0

9 708,9

13 872,0

0,0
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Stiftelsen Matarengihem
Verksamhetsberättelse
2015 inleds med att ny styrelse inleder sitt arbete och
Ulf Hannu väljes till ordf.

Stiftelsen

Matarengihem har under 2015 genomgått ett omfattande generationsskifte där ny personal under en
övergångsperiod skolats in av rutinerad personal.
Detta har inledningsvis av 2015 inneburit en ökad
personalstyrka som möjliggjort omfattande arbeten
i egen regi. Som ett projekt som till största delen inledningsvis sköttes av egen personal var den omfattande renoveringen som skett på Tingshusvägen 34.

i korthet

Resultat 2015: - 441 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.

I juli månad genomfördes slutbesiktningen av Övertorneås första trygghetsboende som är beläget på
Zackarigården.
I januari inleddes också parkeringsövervakning
inom Stiftelsens fastigheter något som, efter vissa
smärre inkörningsproblem, inneburit stora förbättringar för den yttre miljön på bostadsområdena och
tagits väl emot av majoriteten hyresgäster.

Styrelseordförande: Ulf Hannu (C)
Verkställande direktör: Per-Erik Muskos

Ekonomisk analys
Stiftelsen Matarengihem har under året fortsatt
amortera på befintliga lån, totalt en amortering på
2,5 Mkr vilket tillsammans med omläggning av lån
under andra halvåret kommer att minska räntekostnaderna väsentligt. Stiftelsen Matarengihems resultatet till och med augusti 2015 visar att man under
2015 har fortsatt satsa intensivt på reparationer och
underhåll på fastighetsbeståndet, samt färdigställandet av trygghetsboendet Zackarigården. Även personalomsättning med pensionsavgångar och ny personal gör att personalkostnaderna ligger på något
högre nivå än tidigare år.

der året

elser un
tiga händ

Vik

• Ny styrelse för åren 2015-2018 konstituerar
sig.
• Det planerade generationsskiftet till följd av
pensionsavgångar genomförs.

Framtiden

• Övertorneås första trygghetsboende färdigställs på Zackarigården.

Detaljplanen för området Krookskavägen-Hemvägen återupptas i syfte att skapa möjliga nya platser
för eventuellt framtida byggande av LSS-Boende
och övriga boendeformer.

• Omfattande renovering och modernisering
genomförs på Tingshusvägen 34.
• Matarengihem fortsätter arbetet med att
amortera lån i syfte att minska känsligheten
för framtida stigande låneräntor.

Planering för fortsatt intensivt underhållsarbete pågår och är till stor del beroende av utfallet från kommande hyresförhandling inför 2016.
Inför 2016 kommer nya ramavtal för hantverkare
tjänster att upphandlas och Matarengihems normsättande upphandlingsmodell som framarbetats i
samarbete med HSB norr och sedermera används
av bostadsbolag i Norrbotten att förfinas ytterligare.
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Året i siffror
Resultaträkning, tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2014

2015-08

24 302,0

16 911,0

963,0

- 31,0

25 265,0

16 880,0

Externa kostnader

- 17 694,0

- 11 598,0

Personalkostnader

- 3 605,0

- 2 761,0

Summa intäkter

Av- och nedskrivningar
Summa kostnader
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgång

- 2 563,0

- 1 694,0

- 23 862,0

- 16 053,0

630,0

0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

79,0

33,0

Räntekostnader och liknade resultatposter

- 2 569,0

- 1 302,0

Summa finansiella poster

- 1 887,0

- 1 269,0

- 484,0

- 442,0

500,0

0

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

16,0

- 441,0

Skatt

- 36,0

0

Årets resultat

- 20,0

- 441,0

Balansräkning, tkr

2014

2015-08

2014

2015-08

Bostadslånepost

340,0

321,0

Grundfond

2 934,0

2 934,0

Underhållslånepost

444,0

420,0

Reservfond

2 095,0

2 095,0

Summa eget kapital

5 029,0

5 029,0

Balanserat resultat

3 273,0

3 253,0

Summa immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Bränsle
Hyres- och kundfordringar

784,0

741,0

79 003,0

77 419,0

331,0

1 311,0
80 645,0

5 430,0

- 20,0

- 441,0

Summa fritt eget kapital

3 253,0

2 812,0

Summa eget kapital

8 282,0

7 841,0

Periodiseringsfonder

69,0

0

Summa obeskattade reserver

83 112,0

69,0

0

Övriga skulder till kreditinstitut

79 053,0

76 553,0

Summa långfristiga skulder

40,0

40,0

Förskott från kunder

81 469,0

40,0

Leverantörsskulder

63,0

63,0

Övriga skulder

52,0

165,0
896,0

7 696,0

0

Övriga fordringar

264,0

10,0

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

183,0

561,0

Summa kortfristiga fordringar

8 712,0

1 632,0

Kassa och bank

2 466,0

2 462,0

Avräkning HSB Norr ek förening

Årets resultat

263,0

517,0

Skattefordringar

Balansräkning, tkr

Summa omsättningstillgångar

11 241,0

4 158,0

Summa tillgångar

92 710,0

88 051,0

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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79 053,0

76 553,0

1 321,0

1 170,0

2 057,0

931,0

342,0

211,0

1 586,0

1 345,0

5 306,0

3 657,0

92 710,0

88 051,0

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Övertorneå Värmeverk AB
Verksamhetsberättelse
Under året 2015 byts den gamla pannan ut till en ny
med bättre verkningsgrad och modern styrutrustning. Bemanningen minskas från 2 heltidstjänster
till 0,5-0,75 tjänst. Jourverksamheten samordnas
med Övertorneå Energi AB.

rthet

rket i ko
Värmeve

Resultat 2015: 269 tkr

Ekonomisk analys

Ansvarsområden

Resultatet för 2015 beräknas bli ett noll-resultat p g
a att den nya pannan inte blir klar förrän okt/nov
2015 med risk för att oljeförbrukningen blir större än
planerat.

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.

Framtiden

Styrelseordförande: Ulf Hannu (C)

Med den nya pannan minskar oljeförbrukningen
då den nya pannan producerar 8MW jämfört med
4MW med den gamla pannan.

Verkställande direktör: Rune Routovaara

Verkningsgraden förbättras med 15-18% vilket borde ge en resultatförbättring på 3-4 miljoner årligen.

r året

ser unde
a händel

Viktig

• Ledning för Värmeverket lokalt
• Inköp ny panna
• Bränsleinköpen sker i stora delar lokalt
• Samordning av Värmeverkets personal
med Energibolagets personal, med gemensam jourverksamhet från November 2015
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Året i siffror
Resultaträkning, tkr

2014

2015-08

Nettoomsättning

17 852,0

11 918,0

Summa intäkter

17 852,0

11 918,0

- 18 371,0

- 8 003,0

Kostnad för sålda produkter
Personalkostnader

- 1 183,0

Försäljningskostnader

- 432,0

- 246,0

Administrationskostnader

- 221,0

- 143,0

Avskrivningar
Rörelseresultat

- 1 744,0
- 1 172,0

599,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

36,0

16,0

Räntekostnader och liknade resultatposter

- 510,0

-346,0

Summa finansiella poster

- 474,0

- 330,0

- 1 646,0

269,0

1 665,0

0

Resultat före skatt

19,0

269

Skatt

- 4,0

0

Årets resultat

15,0

269

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Balansräkning, tkr

2014

2015-08

1 578,0

1 533,0

Maskiner och andra tekniska anläggningar

22 286,0

37 149,0

Inventarier, verktyg och installationer

3,0

0

Byggnader och mark

Pågående nyanläggningar och förskott
avs. materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 791,0

1 791,0

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

2014

2015-08

2 000,0

2 000,0

107,0

107,0

2 107,0

2 107,0

Balanserat resultat

14,0

14,0

Årets resultat

15,0

269,0

Summa fritt eget kapital

29,0

29,0

Summa eget kapital

2 136,0

2 405,0

Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar utöver
plan

5 250,0

5 250,0

Summa obeskattade reserver

5 250,0

5 250,0

Uppskjuten skatt

40,0

40,0

Summa avsättningar

40,0

40,0

25 658,0

40 473,0

Råvaror och förnödenheter

1 215,0

1 219,0

Kundfordringar

1 437,0

1 188,0

491,0

3 900,0

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

2 292,0

845,0

Summa kortfristiga fordringar

5 435,0

7 152,0

Övriga skulder

25 000,0

43 750,0

Kassa och bank

4 851,0

5 355,0

Summa långfristiga skulder

25 000,0

43 750,0

Summa omsättningstillgångar

10 286,0

12 507,0

Förskott från kunder

Summa tillgångar

35 944,0

52 980,0

Leverantörsskulder

Övriga fordringar

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

4,0
1 231,0

1,0

28,0

0

222,0

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

1 506,0

50,0

Summa kortfristiga skulder

3 518,0

1 535,0

35 944,0

52 980,0

Summa eget kapital och skulder
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4,0
1 032,0

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Övertorneå Energi AB
Verksamhetsberättelse
Första delen av 2015 har förlöpt utan större störningar. Inga kunder har haft längre avbrott än 12 timmar.

et

et i korth

lag
Energibo

Ekonomisk analys

Prognos Resultat 2015: 2 948 tkr

Få stora störningar har påverkat verksamheten positivt vilket innebär att mindre kostnader än förväntat
har bundits upp till reparationer och andra oplanerade underhållsåtgärder.

Ansvarsområden

Vakanser på personalområdet har inneburit att produktionskostnaderna har varit lägre än förväntat.

Drift underhåll och förnyelse av
eldistribution inom delar av Övertorneå och
Haparanda kommun.

De uteblivna störningarna och de lägre kostnaderna
har positiv påverkan på resultatet.

Styrelseordförande: Rune Routovaara

Det extremt låga ränteläget bidrar till positivt resultat vilket gör att bolaget fortsatt kan amortera ned
skulden som ligger på en hög nivå. Bolagets soliditet
är 13% vilket är betydligt lägre än bolagets direktiv
på 40 %. Ett högre ränteläge gör bolaget sårbart.

Verkställande direktör: Henrik Luttu

Framtiden
Inför 2016 förväntas organisationen ha stabiliserats och större underhållsåtgärder och långsiktiga
åtgärder inom nätets förnyelse blir utförda i större
utsträckning.

nder året

delser u
ktiga hän

Gemensam jourorganisation planeras med Övertorneå Värmeverk, när deras nya pannanläggning
fungerar.

Vi

• Inköp av kraftstationer i Ekfors
• Förnyelse av distributionsområde södra
Ruskola
• Underhåll och besiktning av befintligt elnät
• Underhållsröjning av befintliga skogsgator
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Året i siffror
Resultaträkning, tkr

2014

2015-08

Nettoomsättning

29 033,8

17 070,0

Summa intäkter

29 033,07

17 070,0

Råvaror och förnödenheter

- 9 032,4

- 4 221,0

Övriga externa kostnader

- 9 459,4

- 4 899,0

Personalkostnader

- 3 430,6

- 2 298,0

Avskrivningar

- 2 301,4

- 1 813,0

Rörelseresultat

4 810,0

3 839,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

70,9

16,0

Räntekostnader och liknade resultatposter

-1 568,7

- 907,0

Summa finansiella poster

- 1 497,8

- 891,0

3 312,2

2 948,0

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

- 3 180,0

0

132,2

2 948,0

0,0

0

132,2

2 948,0

2014

2015-08

1 765,1

1 719,0

Maskiner och andra tekniska anläggningar, inventarier och verktyg

74 781,9

81 625,0

Summa anläggningstillgångar

76 547,0

83 344,0

1 346,4

1 759,0

177,0

327,0

Kundfordringar
Övriga fordringar

Balansräkning, tkr
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

2015-08

12 000,0

12 000,0

-

-

12 000,0

12 000,0

- 143,1

- 141,0

132,2

2 948,0

- 10,9

2 807,0

11 989,1

14 807,0

4 817,0

Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar utöver
plan

3 180,0

3 310,0

9 238,0

Summa obeskattade reserver

3 180,0

3 310,0

Uppskjuten skatt

-

-

Summa avsättningar

-

-

Övriga skulder

73 710,0

71 710,0

Summa långfristiga skulder

73 710,0

71 710,0

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

3 273,3

2 335,0

Summa kortfristiga fordringar

4 619,9

4 421,0

Kassa och bank

12 836,0

Summa omsättningstillgångar

17 455,9

Summa tillgångar

94 002,9

92 582,0

Summa fritt eget kapital

2014

Summa eget kapital

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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16,4

8,0

1 087,1

569,0

-

72,0

3 723,6

2 100,0

5 123,8

2 755,0

94 002,9

97 582,0
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Våra ver

De övergripande verksamhetsprocesserna representeras av respektive nämnd/styrelse som huvudansvarig, men alla är gemensamt ansvariga för att tjänsterna mot medborgarna uppfylls och
samverkan sker kontinuerligt mellan varandra.
Läs om hur vi nått våra prioriterade utvecklingsområden och
mål inom respektive verksamhetsprocess.
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Att värna om demokratin

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:

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

• Genom att arbeta för ökad demokrati, stärka
gemenskapen mellan människor och tillvarata
engagemang har vi ökat delaktigheten genom
följande konkreta åtgärder;
• Projekt ”Gemenskap är målet”
• Majoriteten av informationen på hemsidan har
översatts till finska
• SCB:s medborgarundersökning genomförs under september 2015
• Öppna möten för medborgarna anordnas i byar
och centralorten hösten 2015
• Medborgarkontor inrättas hösten 2015

Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts
Mål
Vi ska öka möjligheten
för invånarna att delta
i kommunens utveckling.

KS verksamheter kännetecknas av ett långsiktigt, kontinuerligt
och uthålligt jämställdshetsintegrerat
arbete

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

• Under 2015 besöker politiker och
tjänstemän de 5-6 största byarna i
kommunen för att öka invånarnas
möjlighet att delta i kommunens utveckling.
• KKiK delaktighet och information:
Valdeltagande
• KKiK delaktighet och information:
Hur väl kommunen möjliggör för
medborgarna att delta i kommunens
utveckling
• KKiK delaktighet och information:
Hur väl upplever medborgarna att
de har insyn och inflytande över
kommunens verksamhet?
• SCB:s
medborgarundersökning:
Delaktighet
• Medborgarna kommer att involveras i arbetet med att ta fram en hållbar utvecklingsplan för kommunen,
bl a genom ”Eko-caféer” som anordnas under 2015
Respektive nämnd/styrelse har
uppdragits att arbeta fram mätbara
specifika mål till 2015-08-31.
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Vi beräknar att målet kommer att
uppfyllas vid årets slut då resultatet
av de mått och indikatorer vi angett
förväntas bli bättre än tidigare års
mätningar.

En strategisk handlingsplan för hållbar utveckling har utarbetats, där
varje nämnd/styrelse ska arbeta fram
mnst ett mätbart mål. Inga eko-caféer
har genomförts under året. Därav beräknas målet bli delvis uppfyllt.
Vi beräknar att målet kommer att
uppfyllas vid årets slut.

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

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:
• BUN har anställt en utbildningssamordnare, som
arbetar för att förbättra undervisningen för de
nyanlända eleverna. Samordnaren fungerar även
som förstärkt studie- och yrkesvägledare för de
nyanlända eleverna, arbetar med validering och
bistår rektorer i planering av hur undervisnnigen
ska organiseras.
• Förskolorna har arbetat med att skapa giftfria
förskolemiljöer. Naturskyddsföreningens projekt
Operation Giftfri Förskola har använts som underlag i arbetet.
• BUN har beviljats statsbidrag för sommarskola,
50% finansiering för en specialpedagogtjänst,
en 10% tjänst för fortbildning inom läslyftet och
statsbidrag för läxhjälp. Alla åtgärder med stöd
av statsbidrag är i gång eller genomförda. Sommarskola bedrevs under hela sommaren.
• Via skapande skola-pengar har professionella
konstnärer använts i undervisningen inom svenska, musik och dans.
• Arbete med Maker Space i skolan, en typ av skapande verksamhet, är i gång. Arbete med enterprenöriellt lärande pågår kontinuerligt med ledning av förstelärare.
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Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

Nolltolerans mot
mobbning ska råda

• Resultat i läroplansenkät högre
än 2014

Målet uppnått.

• Resultaten i skolmiljöenkäten
högre än 2014
• Ärenden där anmälan om kränkande behandling görs avslutas
inom tre månader

Kunskapsresultat – alla
elever ska uppnå godkända resultat: delmål
2015 är bättre resultat än
föregående år

Utbildningsutbudet ska
anpassas till samhällets
behov.

Skolmiljöenkäten är inte genomförd
i
verksamheterna.
Ärendena har avslutats inom tre
månader.

•

Totala behörigheten till gymnasieskolan högre än 2014

•

Fler som når högre betyg i nationella proven

•

Högre meritvärde i åk 9 än 2014

•

Fler elever som når målen i alla
ämnen i åk 3 och åk 6

Meritvärde åk 9 2015: 212 (190,2)

Utbildningsinsatsen ska vila på
vetenskaplig grund

Målet uppnått.

•
•
•

Ökad jämställdhet i verksamheterna

I resultatet i läroplansenkäten som
handlar om trygghet är medelvärdet för åk 5 3,8 (3,54) och för åk 8 3,5
(3,45). Detta på en skattningsskala
mellan 1-4.

•

Nya metoder som implementeras vilar på vetenskaplig grund
All pedagogisk personal har
läst minst en vetenskaplig skrift
under 2015

Skillnaden mellan pojkars och
flickors resultat minskar jämfört med 2014
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Målet uppnått.
Andel elever som var behöriga till
gymnasiet vt15: 81% (66,7%)
Nationella prov, målet delvis uppnått. Varierar mellan ämnen.*

I åk 3 är skillnaden mellan 2014 och
2015 (1 procentenhet). I åk 6 är målet uppnått: 210 snittpoäng (190).

De insatser som gjorts har haft en
vetenskaplig grund.
Nya metoder som tillämpas vilar på
vetenskaplig grund.
Personalen har dessutom läst minst
en bok som vilar på vetenskaplig
grund.

Målet är inte uppfyllt. Skillnaderna
kvarstår och har till viss del ökat.

Att tillgodose behovet av stöd och
omsorg
Processen syftar till att genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och
livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett
väl fungerande liv. Det kan innebära att jobba med
att hjälpa, stödja och stärka den enskilde. Det kan
handla om frågor och ärenden som exempelvis rör
ekonomi, missbruk, barn och familj och annan social
problematik. Huvudansvarig för processen inom
detta område är socialnämnden, men även arbetsmarknads- och integrationsenheten och överförmyndaren som handlägger och utövar tillsyn över
gode män, förmyndare och förvaltare.
Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:
• Nytt verktyg implementerat för att bättre följa
upp utvecklingen av försörjningsstödet.
• Utökat antal socialsekreterare (tjänsterna har inte
varit fullt bemannade, men beräknas vara det
från oktober 2015).
• Minskning av antalet platser inom särskilt boende från 100 st. till 82 st. genomfört.
• Strategi för e-hälsa utarbetad.
• Omvandling av analoga till digitala larm inom
hemtjänsten genomfört.
• Fortsatt arbete med kvalitetsregister med syfte
att säkerställa hälsotillståndet hos de äldre.
• Fortsatt arbete med att införa ÄBIC (Äldres behov i centrum).
• Gemensamma projekt med Landstinget genomförda/påbörjade i syfte att dra nytta av varandra
samt gynna verksamheten och de som den är till
för.
• Två lyckade projekt genomförda inom AMI för
att förebygga främlingsfientlighet.
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Betyder att målet är helt uppfyllt
Betyder att målet är delvis uppfyllt
Betyder att målet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

Mål

Mått/indikatorer

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

•

Människor som söker •
kontakt med socialtjänstens verksamheter ska •
behandlas med värdighet och respekt, samt er•
bjudas snabb handläggning av sina ärenden.

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Prognos resultat 2015

Antal trygghetsboenden som
finns tillgängliga före 2015 års
utgång ska öka.

Stöd- och omsorgsförvaltningen
har inga trygghetsboenden.

Väntetid till att få plats på äldreboende från ansökan till erbjudande.
Handläggningstid ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut.
Antal förhandsbedömningar beträffande barn och ungdom, samt
inom vilka tider man genomfört
förhandsbedömning (max två
veckor)
Utredningstider avseende utredningar barn och ungdom
Genomförandeplan skall vara upprättad senast tre veckor efter att insats påbörjats
Personalkontinuiteten hos varje
omsorgstagare - mäts hemtjänst/
boende - vårdare/äldre under 14
dagar
Andel brukare som upplever att de
är nöjda med socialnämndens insatser - uppföljning sker via Öppna
jämförelser och KKiK
Antal hushåll i försörjningsstöd
under året
Andel brukare som känner sig väl
bemötta
Andel brukare i % som känner att
hänsyn tas till deras åsikter och
önskemål
Andel brukare som känner trygghet i boendet
Andel brukare som är nöjda med
den dagverksamhet som erbjuds

Delar av de mått/indikatorer
som tagits fram för målen är
svåra att mäta då något riktvärde inte angetts.
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Måtten för KKiK är inte inlämnade för året än och kommer
därför att kommenteras i verksamhetsberättelsen för helåret
istället.
Socialnämnden kommer att
satsa på arbetet med en långsiktig planering, tydligare mål och
lättare mätbara mått/indikatorer.

Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

Utredning, vård, omsorg, rehabilitering och
behandling ska bygga på
evidens och säkerställda
rutiner.

•

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

•

Genomgång av varje omsorgstagares fallrisk, risk för undernäring
och få en genomgång av sina läkemedel

Delar av de mått/indikatorer
som tagits fram för målen är
svåra att mäta då något riktvärde inte angetts.

•

Andelen verksamhetschefer inom
ÄO med chefsutbildning

•

Antal brukare i % med genomförandeplan

Socialtjänstens verksam- •
het ska kännetecknas av
tillgänglighet, god ekonomi och hög kvalitet.
•

Informationsmöten med andra
myndigheter och annan info som
går ut

•

Tillgång till aktiviteter både i Säbo
och hemmet för psykiskt funktionshindrade.

•

Kostnad för vård och omsorg i
kommunen och jämförelse med länet och riket.

•

Hemtjänst, hemsjukvård, Säbo,
LSS-boende, personlig assistans,
försörjningsstöd, missbruksvård,
vård av unga etc - kostnad i kommunen i jämförelse med länet och
riket

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

Antal placerade barn och unga utanför hemmet + % av unga i kommunen 1-25 år.

•

Antal anmälningar/aktualiseringar
samt därav leder till utredning

•

Antal utredningar om barn som far
illa, samt därav leder till beslut om
någon form av insats

•

Genomförda föräldrautbildningar,
stödgrupp barn/ungdom

•

Antal orossamtal med polisen

•

Antal medlingsärenden (ungdomsbrott)

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

Tillgång till trygghetslarm

Socialnämnden kommer att
satsa på arbetet med en långsiktig planering, tydligare mål och
lättare mätbara mått/indikatorer.

Delar av de mått/indikatorer
som tagits fram för målen är
svåra att mäta då något riktvärde inte angetts.
Socialnämnden kommer att
satsa på arbetet med en långsiktig planering, tydligare mål och
lättare mätbara mått/indikatorer.

Delar av de mått/indikatorer som
tagits fram för målen är svåra att
mäta då något riktvärde inte angetts.
Socialnämnden kommer att satsa
på arbetet med en långsiktig planering, tydligare mål och lättare
mätbara mått/indikatorer.

Minst 50% av de personer som av- Prognosen är att vi kommer att
slutat insats inom AMI ska gå vi- klara det uppställda målet för
dare till jobb eller studier.
2015.
•Minst 70% av de nyanlända ska
stanna kvar i Övertorneå efter avslutad etableringstid och utskrivning från HVB-hem och plus- 18
verksamheten.
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Att tillgodose behovet av kultur och
berikande fritid

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade
utvecklingsområden 2015:
• Arbetet med LUPP-undersökningn beräknas bli
klar under september och ett förslag om ett nytt ungdomspolitiskt program kan lämnas till nämnden under hösten

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och meningsfull fritid för Övertorneåborna. Den
omfattar tjänster inom bland annat bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård, sport- och fritidsanläggningar, ungdomsfrågorna i kommunen liksom stöd
till föreningslivet genom verksamhetsbidrag och
stöd till arrangemang. Huvudansvarig för processerna inom detta område är kultur- och fritidsnämnden.

• Genom samarbete med Tornedalsteatern kan vi
nu erbjuda teater och drama för barn och unga inom
ramen för skolans verksamhet.
• För att kunna skapa ett meänkielicentrum i Övertorneå har kontakter tagits med både Länsstyrelsen
och Kulturrådet för att utröna möjligt statligt ansvarstagande.
• Frågan om fungerande skoterleder för bland annat besöksnäringen har ett förslag till lösning inom
förslaget till avveckling av kultur- och fritidsnämnd
och dess förvaltning.
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Mål
Vi ska genom att ha en
effektiv
organisation
ge en god service i vår
verksamhet.

•
•

•

•

•

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

•

•

•
•

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

•

•

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

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

Alla indikatorer kan ännu inte
bedömas fullt ut men prognosen är att målet kommer att nås.

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

Alla indikatorer kan ännu inte
bedömas fullt ut men prognosen är att målet kommer att nås.

Goda resultat på enkätundersökningar som genomförs vid våra anläggningar årligen med start 2013
(NKI)
Våra skid- och skoterleder underhålls väl
Kulturutbudet är varierat och riktar
sig brett, både mot olika konstformer och olika grupper av kulturkonsumenter.
Föreningar som arbetar i enlighet
med nämndens policy för föreningsstöd och /eller har driftsavtal
för anläggningar erhåller stöd.
Utökat samarbete med grannkommuner.

Alla indikatorer kan ännu inte
bedömas fullt ut men prognosen är att målet kommer att nås.
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Att tillgodose behovet av miljö- och
samhällsbyggnadsarbete

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:

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

•

Miljö- och byggnadsnämnden medverkar till
attraktiva strandnära bebyggelselokaliseringar.
Processen med framtagande av Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS-områdena har
påbörjats under hösten.

•

Kartläggning av sjöar och andra vattendrag vad
beträffar kvicksilverhalt i fiskar har inte genomförts.

•

Inventering och bevarande av kulturhistoriskt
värdefulla miljöer har inte fullföljts.

•

Inventering av enskilda avloppsanläggningar
inom kommunen är gjorda under månaderna
juni-september.

•

Uppdatering av detaljplaner inom centralorten
kommer att göras under kommande år.

•

Fortsatt samarbete med Överkalix vad gäller
tjänst för livsmedelskontroller.

•

Uppgradering av kartsystem är gjord. Det nya
kartsystemet GEOSECMA är redan i drift och
är till stor hjälp för tjänsterna som förvaltningen
tillhandahåller.
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Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

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

Arbetet med att ta fram en plan för
hållbar utveckling slutförs senast
2016.

Strategisk handlingsplan för
hållbar utveckling framtagen
2015.

Vi ska utveckla infrastrukturen.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt plan ska vara utförd vid
utgången av 2015. Den planerade cykelvägen över bron till Finland planeras att vara färdigställd till utgången av 2016 i det fall då Trafikverket
beviljar delfinansiering

Målen kommer att uppfyllas.
Färdigställd förutom beläggningsdelen.

Utbyggnaden av bredbandet i kommunen ska ha ökat i förhållande till
föregående år.

Målet kommer att uppfyllas.

Korta handläggningstider vid kompletta handlingar.

Max fyra veckor vid delegationsbeslut.

Målet beräknas uppnås vid
årets slut.

Nämndsärenden,
EJ
delegationsbeslut, vid
kompletta handlingar.

Max tio veckor.

Målet beräknas uppnås vid
årets slut.

Inventering av enskilda
avlopp

Kontroll vid årets slut om inventeringen utförts eller inte.

Målet är uppfyllt

Vid nya planområden
skall den nyaste ekologiska tekniken användas

Hur många nya planområden har
uppfyllt målet
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Då mått ej angetts för indikatorn, kan måluppfyllelse ej bedömas.

Att bedriva samhällsskydd och
säkerhetsarbete

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:

Processen utvecklar en säker och trygg kommun för
invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas
risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar
minskar konsekvenserna för människor, miljö och
egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs
för människors hälsa och intressen när det gäller
säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot
bränder, skadegörelse och olyckor. Huvudansvarig
för processerna inom detta område är kommunstyrelsen genom räddningstjänsten och miljö- och
byggnadsnämnden.

• Information för allmänheten under Äldredagen
med extra fokus på gruppen ”Övre medelåldern”
där olycksstatistiken och skadeutfallet är som
störst.
• I samverkan med SOS Alarm och finska Hätäkeskus har räddningstjänsten sett över arbetssätt och
rutiner när väl olyckor skett i syfte att förkorta insatstider samt minimera sekundärskador.
• Marknadsföring av organisationen för att tillgodose nyrekrytering inför pensionsavgångar flyttas fram till 2016.
• En person inom räddningstjänsten vidareutbildad till räddningsledare.
• Genom samarbete med Överkalix kommun, finns
en gemensam livsmedelsinspektör inrättad. Nyrekrytering av tjänsten pågår då tidigare tjänsteinnehavare sagt upp sin tjänst. Tillträde beräknas
ske januari 2016.

41

Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

Ökad trygghet och säkerhet.

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

Målet bedöms uppnås, då vi
ligger bättre än övriga kommuner som utför denna mätning.

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

Kontroll vid årets slut om inventeringen utförts eller inte.

Målet uppfyllt.

Livsmedelsföretagare som
genererar mindre kontrolltid får lägre årsavgift.

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

Målet uppfyllt.

Företag med uppfyllda
miljökrav får lägre miljöavgift.

Kontroll på hur många företag som
har fått lägre avgift.

Målet uppfyllt.

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

Hur många kontroller och mätningar har gjorts.

Målet är ej mätbart, vilket gör
att ingen utvärdering kan ske.
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Att främja näringsliv och arbete

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:

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

För att långsiktigt uppnå och bibehålla nivån kring
utvecklingsfrågor behövs både ekonomiska och personella resurser. Prioriteringen av resurser sker till
verksamhet och aktiviteter som både kort och långsiktigt ger nya förvärvsarbeten i både privat och offentlig sektor. Följande aktiviteter har genomförts
2015;
•

Etableringskontakter

•

Företagsbesök

•

Projektverksamhet, såsom;
- ”Vinnova testbädd”, Utveckling och effektivisering av ett handelssystem med skogliga koldioxidkrediter från tillväxthöjande skogsbruk.
- North Business Arena, affärsutveckling, beslutat
- Destination Capacity Building, besöksnäringsutveckling, beslutat
-”Gränslös samverkan”
- Ungt företagande
- Nätverksbyggande
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Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

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

Minst 50% av de personer som
avslutat insats inom AMI ska gå
vidare till jobb eller studier.

Målet beräknas uppnås vid
årets slut.

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

Övertorneå ska öka i rankningen
under området ”Din kommun
som samhällsutvecklare” i KKiK
som redovisas i januari 2016.

Minst 70% av de nyanlända ska
stanna kvar i Övertorneå efter avslutad etableringstid och utskrivning från HVB-hem och plus-18
verksamheten.

Övertorneås rankning i näringslivsundersökningar ökar.
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Målet beräknas delvis uppnås
vid årets slut, då inte alla indikatorer förväntas bli bättre än
föregående år.

Viktiga framgångsfaktorer
Med fokus på uppdrag och resultat och med effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och kunder. Genom att tydliggöra nivån på
service och tjänster kan rätt förväntningar byggas.
Det personliga mötet är avgörande för kvaliteten på
våra tjänster. Våra inre processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med kunder, brukare
och samverkanspartners. Fortlöpande mätningar
och analyser via bland annat ”Kommunens kvalitet
i korthet” och våra nulägesanalyser, används som
grund för att utveckla och kvalitetssäkra våra arbetsprocesser så att resurser används på bästa sätt.

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

Kvalitet

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

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

Mål
Vi ska ha god kommunal
service

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015;
•

Fortsatt kartläggning av processer och utveckling av resultatanalyser

•

En ny målstyrningsprocess framtagen

•

En gemensam värdegrund framtagen

•

Framtagande av en film som presenterar resultatet av KKiK 2014 och som riktar sig till medborgarna

•

Fortsatt prioritering av besvarandet av medborgarförslag under 2015

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

KKiK tillgänglighet: Andel av
medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post och får svar
inom två arbetsdagar

Målet bedöms uppnås vid årets
slut, då samtliga indikatorer inom
målområdet förväntas vara bättre
än medelvärdet bland deltagande
kommuner i mätningen

KKik tillgänglighet: Andel av
medborgarna som via telefon får
kontakt med en handläggare för att
få svar på en enkel fråga

KKik tillgänglighet: Andel av
medborgarna som uppfattar att de
får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga
KKik delaktighet och information:
Hur
god
kommunens
webbinformation är till medborgarna
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Attraktiv arbetsgivare

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:

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.

• Fortsatt utbildning och samtal kring medarbetaroch lönesamtal har genomförst för samtliga chefer under året. Medarbetar- och lönesamtalen är
ett viktigt möte mellan chef och medarbetare, där
mål och måluppfyllelse ska diskuteras.
• Nya chefer och skyddsombud kommer att gå
en grundutbildning i arbetsmiljö under oktober
2015.
• Utbildningen Aktiv Kommunikation för Ledare
fortsätter för de chefer och ledare som ännu inte
har genomfört den.

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.

• För att locka ungdomar att göra yrkesval som
finns inom den kommunala organisationen har
medarbetare hos Övertorneå kommun presenterat sina yrken vid en inspirationsdag som genomfördes i september 2015.

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.

• Marknadsföring av lediga jobb och kommunen
som arbetsgivare vid KarriärExpo 2015, som gick
av stapeln 29 januari i år.
• Löneanalys och lönekartläggning genomförd
med påföljande lönerevision. Analysen görs med
utgångspunkt i politikernas vilja samt med hänsyn till att våra löner behöver vara marknadsenliga och konkurrenskraftiga utifrån de förutsättningar som finns hos oss.
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Stabil ekonomi
En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftskonsekvenser för
investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt
resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger
en stabil ekonomi.

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

Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat
skapar kommunen en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum.
Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation.
Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå.

Genomförda åtgärder utifrån prioriterade utvecklingsområden 2015:
• Fortsatt arbete med att utveckla kunskap och förståelse kring ekonomi, budget- och styrprocessen.

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.

• Upphandlingspolicy och riktlinjer är antagna för
att skapa affärsmässighet och effektivt resursutnyttjande för kommunen.

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.

Mål

Mått/indikatorer

Prognos resultat 2015

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

Övertorneå rankas högt under
området ”Din kommuns tillgänglighet”, ”Trygghetsaspekter i din
kommun” samt området ”Din
kommun som samhällsutvecklare” i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) som redovisas i januari 2016.

Prognosen är att nämnda indikatorer/mått resultatmässigt blir bättre
än föregående år.

Budget i balans hos samtliga
nämnder.

Beräknas uppnås av samtligan
nämnder/styrelse förutom socialnämnden.

Samtliga medarbetare känner till
målen för verksamheten och arbetar mot måluppfyllelse.

Varje förvaltning arbetar med informationen rörande måluppfyllelsen.
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V

Läs om kommunkoncernens resultaträkning, balansräkning och noter för
januari-augusti 2015.
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Resultaträkning, tkr
Kommun
Not
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter

2014-08

Koncern
Budget
2015

2015-08

73 487
1

Verksamhetens kostnader

Prognos
2015 Avvikelse

- 247 102

-

3 000

- 381 149

Jämförelsestörande kostnader

2

Nettokostnader

3 - 173 615 - 187 390 - 286 410 - 289 063

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

2015-08

94 739
2 000

3 123

- 12 217

2014-12

- 12 655

5 750

- 18 500

- 2 653

- 18 998

- 498

- 185 832 - 200 045 - 304 910 - 308 061

- 3 151

- 251 958 - 176 874
- 24 635

- 17 906

- 276 593 - 194 780

Skatteintäkter

5

114 952

117 530

177 757

176 295

- 1 462

171 828

117 530

Generella statsbidrag och
utjämningsbidrag

6

84 376

84 253

127 968

126 299

- 1 669

126 857

84 253

199 328

201 783

305 725

302 594

- 3 131

298 685

201 783

Summa skatteintäkter och
statsbidrag
Finansiella intäkter

7

6 666

10 249

3 600

9 710

+ 6 110

10 536

10 314

Finansiella kostnader

8

-988

- 1 440

- 1 000

- 510

+ 490

- 6 563

- 3 995

5 678

8 809

2 600

9 200

+ 6 600

3 793

6 319

- 38

-

- 407

-

Summa finansnetto
Skatt
Uppskjuten skatt
Periodens/Årets resultat
Årets resultat

9

19 174

10 547

3 415

3 733

+ 318

26 063

13 322

19 174

10 547

3 415

3 733

+ 318

25 618

13 322
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Balansräkning, tkr
Kommun
Not

2014-12

2014-08

Koncern

2015-08

2014-12

2015-08

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringsprojekt
Finansiella anläggningstillgångar

10

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

784

741

244 516

233 657

234 455

328 781

315 126

16 831

14 603

14 226

103 087

133 252

-

-

12 114

-

19 346

43 380

43 380

45 468

14 986

2 574

304 727

302 329

306 263

447 138

471 039

0

0

0

671

1 282

Omsättningstillgångar
Förråd, lager
Fordringar

11

22 426

869

8 534

37 192

17 446

Kortfristiga placeringar

12

167 026

165 233

175 467

167 026

175 467

Kassa och bank

13

24 016

29 567

14 402

41 744

27 031

Summa omsättningstillgångar

213 468

195 669

198 403

246 632

221 232

Summa tillgångar

518 195

497 999

504 666

693 770

692 271

359 173

359 173

383 231

369 184

394 251

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

24 058

19 174

10 547

25 618

13 323

14

383 231

378 347

393 778

394 802

407 574

15

19 947

19 954

21 666

19 947

21 666

0

107

0

1 293

1 923

Summa avsättningar

19 947

19 954

21 666

21 240

23 589

Obeskattade reserver

0

0

0

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

16

50 000

50 000

50 000

202 763

217 013

Kortfristiga skulder

17

65 017

49 698

39 222

74 965

44 095

Summa skulder

115 017

99 698

89 222

277 728

261 108

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

518 195

497 999

504 666

693 770

692 271

Kommun
Ställda panter och ansvarsförbindelser

2014

2015

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder och avsättningar

18

145 400

143 167

Löneskatt på pensionsförpliktelser

18

35 274

34 732

174 933

211 355

51

51

Borgensförbindelser
Förvaltade stiftelser/fonder
Leasingåtaganden
Summa borgensåtagande & ansvarsförbindelse

1 700

722

357 358

390 027

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 280 kommuner som per 2014-12-31 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 ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Övertorneå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångarna till
324 392 832 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 157 696 935 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 153 467 665 kronor.
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Noter, tkr
Kommun
Not 1 Jämförelsestörande intäkter

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Återbetalning av 2004 års premier för AGS-KL

0

2 000

2 000

Summa jämförelsestörande intäkter

0

2 000

2 000

Kommun
Not 2 Jämförelsestörande kostnader

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Medel för framtida åtagande Kf § 2/2015

0

3 123

3 123

Summa jämförelsestörande kostnader

0

3 123

3 123

Kommun
Not 3 Verksamhetens nettokostnader

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

I delårsrapporten för perioden januari-augusti redovisas verksamhetens nettokostnader, dvs inte uppdelat på verksamhetens kostnader
och intäkter.
Summa verksamhetens nettokostnader

173 615

187 390

Kommun
Not 4 Avskrivningar

176 874
Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Byggnader

9 976

10 060

11 846

Maskiner, inventarier

2 241

2 595

6 060

Summa avskrivningar

12 217

12 655

17 906

Kommun

Koncern

Not 5 Skatteintäkter

2014-08

2015-08

2015-08

Preliminärt erhållna skatteintäkter innevarande år

114 953

117 529,6

117 529,6

2

0,4

0,4

-3

-

-

114 952

117 530

117 530

Korrigering av slutavräkning för föregående år
Preliminär slutavräkning för innevarande år
Summa skatteintäkter

Kommun
Not 6 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

0

160

160

Inkomstutjämning

37 442

40 149

40 149

Kostnadsutjämning

19 654

18 643

18 643

4 677

4 660

4 660

15 051

15 047

15 047

730

- 122

- 122

6 822

5 716

5 716

84 376

84 253

84 253

Mellankommunal utjämning (hemsjukvård)

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/avgift
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Kommun
Not 7 Finansiella intäkter

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

15

11

11

6 479

10 200

10 200

697

981

981

- varav realisationsvinster, aktier och obligationer

3 879

8 530

8 530

- varav ränta, obligationer m m

1 903

689

689

172

38

103

6 666

10 249

10 314

Räntor bankmedel
Intäkter extern kapital förvaltning
- varav aktieutdelningar

Avkastning på andra finansiella tillgångar
Summa finansiella intäkter

51

Kommun
Not 8 Finansiella kostnader

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Ränta, pensionsskuld

137

235

235

Räntor anläggningslån

335

139

2 571

Övriga finansiella kostnader

289

602

725

Realisationsförluster, aktier/värdepapper

227

464

464

Summa finansiella kostnader

988

1 440

3 995

Kommun
Not 9 Årets resultat och balanskravsresultat

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Årets resultat enligt resultaträkning

19 174

10 547

13 322

Justerat resultat

19 174

10 547

13 322

Kommun
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

IUC Norrbotten

15

15

15

I Norrbotten AB

11

11

11

2

2

2

Aktier

Kommunaktiebolaget
BD pop AB
Övertorneå Värmeverk AB
Övertorneå Energi AB (ingår i koncernen f.r.o.m 2014)

10

10

10

1 000

3 000

0

12 000

12 000

0

Filmpool Nord AB

65

65

65

IT Norrbotten

12

12

12

0

3

3

13 118

15 118

118

178

178

178

NLL
Summa aktier
Andelar
Kommuninvest ekonomiska förening
Övertorneå Folkets Hus

40

40

40

Kollektivtrafikmyndigheten

160

160

160

Summa andelar

378

378

378

Grundfondskapital
I Norrbotten AB

11

11

11

Stiftelsen Matarengihem

2 934

2 934

0

Summa grundfondskapital

2 945

2 945

11

Utlämnade lån

2014-08

2015-08

2015-08

Tornedalens Folkhögskola

1 000

1 000

1 000

Övertorneå Värmeverk AB

25 000

25 088

88

888

888

888

26 888

26 976

1 976

0

0

40
40

Företagslån Kommuninvest
Summa utlämnade lån
Stiftelsen Matarengihem
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa
Förvaltade stiftelser
Summa finansiella anläggningstillgångar

52

0

0

51

51

51

43 380

45 468

2 574

Kommun
Not 11 Fordringar

Koncern

2014-08

2015-08

2015-08

Kundfordringar

3 383

4 122

4 532

Momsavräkningsfordran

1 793

1 792

5 474

Skattefordran

117

- 229

840

Stats- och EU-fordringar

171

113

113

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

- 4 844

2 398

6 139

Övriga kortfristiga fordringar

249

338

348

Summa fordringar

869

8 534

17 446

Kommun
Not 12 Kortfristiga placeringar

2014-08

Depåkonto hos Nordnet/Söderberg och Partners
Aktier och aktiefonder, svenska
Utländska aktier och aktiefonder
Räntefonder
Alternativa investeringar

Koncern
2015-08

2015-08

956

1 098

1 098

18 466

28 380

28 380

18 128

25 554

25 554

109 465

105 351

105 351

18 218

15 084

15 084

Summa kortfristiga placeringar

165 233

175 467

175 467

Not 13 Kassa och bank

2014-08

Kommun
Kassa

Koncern
2015-08

2015-08

10

6

6

Plusgirot

19 241

11 831

11 831

Bank

10 316

2 565

15 200

Summa kassa och bank

29 567

14 402

27 037

Kommun

Koncern

Not 14 Eget kapital

2014-08

2015-08

2015-08

Ingående eget kapital

359 173

383 231

394 251*

19 174

10 547

13 323

378 347

393 778

407 574

Årets resultat
Utgående eget kapital
* Innehåller 78,0% av obeskattade reserver - 6 677 kr
Kommun
Not 15 Avsättning för pensioner
Avsättning pensioner exkl. garantipensioner

2014-08

2015-08

2015-12

16 058

17 436

17 437

3 896

4 230

4 230

19 954

21 266

21 667

Avsättning löneskatt
Summa avsättning för pensioner

Kommunen har beslutat att pensionsavgifterna enligt det kommunala pensionsavtalet skall utbetalas fullt ut till av anställda individuellt valda
pensionskonton fr. o m 1998.
Analys av pensionsskuldens utveckling i tkr Övertorneå kommun

2014-08

2015-08

15 602

16 053

Ränteuppräkning

158

167

Basbeloppsuppräkning

- 31

32

- 505

- 528

IB Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP

Nya utbetalningar
Intjänad PA-KL
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Nya efterlevnadspensioner
Övriga poster
UB avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Aktualiseringsgrad

53

0

1 026

846

421

0

258

- 12

7

16 058

17 436

81%

83%

Kommun
Not 16 Långfristiga skulder

Koncern

2014-08

2015-08

2014-12

2015-08

Ingående skuld

52 500

52 500

141 934

202 763

Inlösen av lån/amorteringar

- 2 500

0

- 12 881

- 4 500

0

0

73 710

18 750

50 000

50 000

202 763

217 013

Upptagande av nya lån
Summa långfristiga skulder

Kommun
Not 17 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskulder

Koncern

2014-08

2015-08

2014-12

2015-08

4 746

4 780

17 166

5 752

425

359

1 001

904

EU-projekt, beviljade medel

1 715

1 600

916

1 600

Arbetsgivaravgifter

4 623

5 042

4 238

5 242

Anställdas skatter

3 690

4 066

3 400

4 221

Upplupen semesterskuld, ferielöneskuld och
övertidsersättning

7 986

7 985

12 349

8 198

Upplupen löneskatt, individuell del

2 559

3 110

3 848

3 110

Upplupna räntekostnader
Upplupna pensionskostnader, individuell del
Retroaktiva löner

59

2

21

284

6 075

6 374

7 722

6 374

455

158

157

163

Projektmedel till olika projekt

2 580

4 313

5 464

4 313

Upplupna leverantörsskulder

- 20

0

7 455

0

Förutbetalda intäkter

11 980

585

45

585

Deporteringsavgift bredband

639

639

639

639

Vattenfall

455

0

455

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

566

83

8 404

2 554

Övriga upparbetade kostnader/förutbetalda skatteintäkter
Summa kortfristiga skulder

Not 18 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar i tkr

1 165

126

1 685

156

49 698

39 222

74 965

44 095

2014-08

2015-08

148 094

177 899

Ränteuppräkningar

844

1 057

Basbeloppsuppräkning

203

1 692

- 4 106

- 4 958

- 190

- 2 303

Ingående ansvarsförbindelse

Gamla utbetalningar
Aktualisering
Bromsen

- 730

Övriga poster

1 285

980

145 400

174 370

35 274

42 302

180 674

216 672

Summa ansvarsförbindelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. Förtroendevalda i Övertorneå kommunalrådet som har rätt till pensioner
enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (OPF-KL) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som ansvarsförbindelse
eller avsättning.
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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 2014 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.

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

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

•
•

•

•

•

•

Principen om pågående verksamhet
Försiktighetsprincipen. Innebär att tillgångar
aldrig får överskridas, skulder aldrig undervärderas, förluster skall alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas.
Matchningsprincipen. Innebär att utgifter och
intäkter ska periodiseras till rätt år.
Principen om öppenhet innebär att om det råder
tvekan mellan två redovisningssätt så ska alltid
den mest öppna beskrivningen av utvecklingen
och situationen väljas.
Kongruensprincipen innebär att det ska finnas
en överensstämmelse mellan balansräkning och
resultaträkning som innebär att samtliga förmögenhetsförändringar (i balansräkningen) ska redovisas över resultaträkningen.
Objektivitets-, aktualitets-, relevans- och väsentlighetsprincipen syftar bland annat till att
beskriva hur redovisningsinformationen ska
vara, det vill säga begriplig och att informationen ska grunda sig på underlag som är 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 2014:
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 augusti 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 2015 är 2,5%) 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 delårsrapporten för år 2015
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2014 men
inte en preliminär avräkning för 2015 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. Ett arbete är påbörjat av ekonomienheten och tekniska enheten, för att se över och
dela upp alla anläggningstillgångar enligt rekommendationen för komponentavskrivning. I dagsläget är genomgång och uppdelning gjort av investeringsprojektet Luppioberget. Arbetet fortsätter
under året med att förbereda och dela upp alla nya
investeringsprojekt för 2015. Beräkning av avskrivningar enligt linjär avskrivning med samma avskrinvningstid för hela fastigheten, kontra avskrivning med uppdelningen i komponenter. Det skiljer
ca 15 tusen kronor första året. Ingen genomgång är
påbörjad för uppdelningen i komponenter av redan
befintliga anläggningstillgångar, det arbetet fortsätter under 2015.

Extern kapitalförvaltning
Extern kapitalförvaltning redovisas som omsättningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av
kommunfullmäktige samt reviderade av kommunstyrelsen 2014.
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 2015.
Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd resultatpost. Avvägning har gjorts mellan krav
på information och överskådlighet.
Rekommendation RKR 18 följs inte av Övertorneå
kommun när investeringsbidragen samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse samt ersättning för gjorda investeringar (gator/vägar) avser ett
samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Övertorneå kommun.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 50 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs, samt numera även en påbörjad genomlysning av komponenter.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika
stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.
Pensionsåtagande redovisas enligt den blandade
modellen. Förmåner intjänade från och med 1998,
särskild avtalspension samt förpliktelser där utbetalningen påbörjats redovisas som avsättning.
Förmåner intjänade före 1998 samt förpliktelser till
anställda och förtroendevald som inte har börjat
utbetalas redovisas som ansvarsförbindelse. Nästa
års pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig
skuld. Beräkningar av det samlade åtagandet har utförts av KPA enligt de nya riktlinjerna, RIPS 07, och
baseras på nu gällande pensionsavtal.
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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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