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Organisation
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Valnämnd

Stiftelsen
Matarengihem

Arbetsutskott

Revision

Övertorneå
Värmeverk AB

Folkhälso- och
brottsförebyggande rådet

Överförmyndare

Övertorneå
Energi AB

Krisledningsnämnd

Kommunledningsförvaltning

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

Barn- och
utbildningsnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Socialnämnd
KHR - Kommunala handikappråd
KPR - Kommunala pensionärsråd

Barn- och utbildnings
förvaltning

Miljö- och byggnads
förvaltning

Socialförvaltning

Politikerna är uppdragsgivarna

De kommunanställda är verkställande

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

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

Budget och utfall i balans

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

För arbetet med verksamhetsplaneringen inom
verksamhetsområdena 2016-2018 gäller:

Syftet med budgetuppföljningsrapporten samt delårsrapporten är

- mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen måste skjutas framåt i tiden

•

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

- förvaltning eller enhet får ej överskrida tilldelad
budget utan särskilt beslut. Ett sådant beslut måste
omfatta omfördelning av medel inom anvisad budgetram.

•

Vid konflikt mellan mål och medel gäller att

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

att vara ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder

Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning, sänkta ambitionsnivåer och översyn av
verksamheter. Löneutrymme utöver ram kan också
skapas genom friskare arbetsplatser och minskade
sjukkostnader. Kommunstyrelsen beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för
kommunen.

Kommunstyrelsen har genom ekonomienheten upprättat en budgetuppföljningsrapport som omfattar
kommunens verksamheter för perioden januari till
april år 2016. Rapporten delges kommunfullmäktige
som information.
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin
är en begränsning för verksamhetens omfattning.
Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att
visa hur mycket av de olika verksamheterna som
ryms inom de finansiella målen, dvs. koppling mellan ekonomi och verksamhet.

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.

De övergripande ekonomiska målsättningarna för
budget 2016 är:
•

Oförändrad utdebitering

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Årets resultat skall utgöra minst 1 % av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag

Nämnder som i sina prognoser befarar underskott
mot budget ska redovisa åtgärdsplan till kommunstyrelsen i delårsrapporterna för januari-april samt
januari-augusti. Nämnd som redovisar budgetunderskott i bokslutet ska återställa detta inom det
följande årets budgetram. Efter särskild prövning
och beslut av kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom ramen för de två
följande årens budgetar.
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God ekonomisk hushållning - prognos finansiella mål 2016
årsplanen, finansiella och övergripande mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen.
För budgetuppföljningsrapporten januari-april görs endast en uppföljning av de finansiella målen. Enligt den
prognos som är framtagen uppnås god ekonomisk
hushållning i de finansiella målen, då fem av sex
mål uppfylls och det sjätte i det närmaste uppfylls.

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

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

Finansiella mål

Mål

Prognos 2016

Oförändrad utdebitering

Målet uppfylls

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

Målet uppfylls

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

Målet uppfylls. När kostnader som är hänförliga till medel för framtida åtaganden
finansierade från eget kapital, 5,75 mkr,
räknas bort uppgår kostnaderna till 99 % av
skatter och utjämningsbidrag.

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. (ca 18-19 mkr)

Årets nettoinvesteringar prognosticeras
till 25,1 mkr, vilket överstiger årsbudget
inklusive tilläggsanslag för 2016 med 0,3
mkr. Beräknat som ett genomsnitt över
åren 2014-2016 avsätts 6,2 % och målet bedöms nästan vara uppfyllt.

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

Målet uppfylls

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

Målet uppfylls enligt prognos för helår
2016, när kostnader som är hänförliga till
medel för framtida åtaganden finansierade från eget kapital (5,75 mkr) ej medräknas.
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Ekonomisk översikt
Finansiell analys

Vid avstämningen av måluppfyllelsen bortses från
de kostnader som är hänförliga till medel för framtida åtaganden finansierade från eget kapital, 5,75
mkr. För Övertorneå kommun uppgår nettokostnader inklusive avskrivningar till 99 % enligt prognosen för 2016 och resultatmålet om 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag uppnås.

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

Nämndernas driftsredovisning 2016

Övertorneå kommun prognosticerar ett underskott
för 2016 på 0,8 mkr. Det budgeterade resultatet enligt beslut i kommunfullmäktige uppgår för 2016
till 3,1 mkr, vilket motsvarar kommunens resultatmål om 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
2015-02-23 tog KF ett beslut att 5,75 mkr av Medel
för framtida åtagande, skulle anslås från eget kapital
och fördelas till olika projekt utöver tilldelade budgetramar för åren 2015-2017. Med hänsyn till dessa
tilldelade medel beräknas en positiv budgetavvikelse enligt helårsprognosen på 1,8 mkr.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser för helåret 2016 visar sammantaget ett plus
mot budget på 0,3 mkr. Samtliga nämnder, förutom
Miljö- och byggnadsnämnden, visar en negativ avvikelse mot budget, vilket innebär att åtgärder för
att nå en budget i balans vid årets slut måste vidtas.
Förslag på åtgärder från nämnderna redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Den totala helårsprognosen räknas upp med anledning av att Migrationsverket meddelar att tidigare
befarande försämringar i ersättningssystemet ej genomförs under året.

I prognosen har inte det extra tilldelade bidraget
med anledning av flyktingsituationen, 9,3 mkr medräknats. Per den 30/4 finns inte beslut om fördelning
av dessa medel varför nämnder och styrelse inte
räknat med vare sig tilläggsanslag eller tillkommande kostnader.

Budgetavvikelse nämnder 2016

Balanskravet
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, d v s ett positivt resultat. Ett negativt resultat
måste återställas senast inom tre år för att uppfylla
lagkraven.

Budget
2016

Prognos
2016

Kommunfullmäktige

600

600

0

Revision

800

905

- 105

Överförmyndare

710

710

0

Kommunstyrelse

61 526

63 744

- 2 218

2 427

2 427

0

Barn- och utbildningsnämnd

108 090

109 181

- 1 091

Socialnämnd*

129 624

125 912

3 712

Summa nämnder

303 777

303 479

298

Miljö- och byggnadsnämnd

Kommunens redovisade resultat enligt prognosen
visar ett underskott på 0,8 mkr, varav 5,7 mkr avser
kostnader som enligt beslut i kommunfullmäktige
anslås från tidigare års resultat. Bland kostnaderna
finns också en realisationsförlust från försäljning av
fastighet vilken kan undantas i balanskravsresultatet. Sammantaget innebär det att balanskravet uppnås.

Avvikelse
mot
budget

* Prognos inkl. nytt avtal Migrationsverket

Nämndernas budgetavvikelser prognos 2016
Kommunfullmäktige, Överförmyndaren, och Miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar en budget i balans vid årets slut.

God ekonomisk hushållning, resultatmål
Endast balans mellan intäkter och kostnader är 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. Nettokostnader
inklusive avskrivningar bör inte vara högre än skatteintäkter och stats- och utjämningsbidrag. När det
gäller årets resultat bör det uppgå till minst 1% av
skatter och bidrag om de för Övertorneå kommun
ekonomiska målsättningarna gällande resultatet ska
vara uppfyllda.

Revisionen prognisticerar en negativ budgetavvikelse med 105 tkr, vilket beror på en kvardröjande
kostnad från 2015.
Kommunstyrelsen prognosticerar en negativ avvikelse mot budget med 2 218 tkr. Den största avvikelsen finns inom Kommunledningsförvaltningen,
- 325,9 tkr och Tekniska enheten som redovisar en
prognos på - 1 892,1 tkr, inklusive en realisationsförlust på 1 645 tkr.
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Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar en
negativ avvikelse på 1 091,2 tkr vid årets slut, men
avser att genomföra åtgärder för att nå en budget i
balans.

Utöver nämndernas budgetavvikelser på 0,3 mkr
finns centralt redovisade verksamhetsintäkter och
kostnader. Dessa avvek från budget med 0,2 mkr
och beror på en mindre ändring i personalförsäkringarna. Inga större avvikelser gentemot budget
beräknas för pensionskostnader eller avskrivningar.

Socialnämnden redovisar i sin ursprungliga prognos, upprättad utifrån per 30/4 kända förutsättningar, en negativ budgetavvikelse om 6,3 mkr. Då fanns
stora osäkerheter om villkoren i kommande avtal
med Migrationsverket varför socialnämnden med
hänvisning till försiktighetsprincipen prognosticerade ett nollresultat för flyktingverksamheten.

Det extra bidraget som tilldelades med anledning
av flyktingsituationen, vilket erhölls 2015, och fördelades med 9,3 mkr till 2016 kommer att fördelas
till styrelse och nämnder att användas under 2016.
Det stora flyktingmottagandet har medfört utökade
kostnader inom många verksamheter. Bidraget bör
i första hand användas till redan upparbetade kostnader.

För att få en mer tillförlitlig helårsprognos har socialnämnden av KsAu fått uppdraget att redovisa en
prognos utifrån en uppdaterad beräkning av ersättningen från Migrationsverket. Vid denna rapports
upprättande finns förnyade avtal med Migrationsverket vilket ger ett betydande tillskott till socialnämndens intäkter och bidrar till att en positiv budgetavvikelse på 3,7 mkr beräknas för helåret.

Investeringar
Enligt uppställda finansiella mål ska investeringarna ej överstiga 6 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag/utjämningsbidrag eller högst lika stort
belopp som avskrivningarna gör räknat som ett genomsnitt under planperioden. Det innebär en investeringsnivå på ca 19 mkr per år.

Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

För 2016 lades en investeringsbudget på 18,6 mkr
och ett tilläggsanslag för pågående projekt med ytterligare 6,2 mkr som flyttades över från 2015, totalt
24,8 mkr. Prognosen för investeringar för helåret ligger just nu på 25,1 mkr.

Bolagens utfall och prognos 2016
Stiftelsen Matarengihem redovisar ett resultat för
perioden på - 0,4 mkr och beräknar uppnå ett nollresultat för året.
Övertorneå Värmeverk AB redovisar ett resultat
för perioden på 1,4 mkr och en helårsprognos på 1,9
mkr.

Sett som ett enskilt år överstiger innevarande års beräknade investeringar nivån för uppsatt mål avseende investeringsnivå. Räknar man på ett genomsnitt
av investeringarna under perioden 2014-2016 och
räknar bort till 2014 framflyttade investeringsmedel
så utgör investeringarna i genomsnitt 18,7 mkr/år,
vilket motsvarar 6,2 % av periodens genomsnittliga
skatter och bidrag. Målet kan därmed i stort sett anses uppfyllt.

Övertorneå Energi AB redovisar ett resultat för perioden på 1,6 mkr och en helårsprognos på 2,4 mkr.
Intäkter och kostnader
Skatteintäkter och utjämningsbidrag under året
uppgår till totalt 306,4 mkr enligt prognosen, vilket
är 1,2 mkr bättre än budget.
Finansnettot uppgår enligt prognosen till 3,2 mkr,
vilket är 0,2 mkr bättre än budget.
Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 1,4 mkr bättre än budget.
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Driftsredovisning Övertorneå kommun 2016
Redovisning
Nettokostnad

Ansvarig nämnd/styrelse

2016-04-30

2015-12-31

Prognos

Avvikelse mot
budget

2016-12-31

Prognos 2016

Kommunfullmäktige

196

582

600

0

Revision

256

680

905

- 105

Överförmyndare

442

450

710

0

Kommunstyrelse

23 514

64 219

63 744

- 2 218

724

2 726

2 427

0

Barn- och utbildningsnämnd

36 356

106 238

109 181

- 1 091

Socialnämnd, prognos inkl. nytt avtal Migrationsverket

45 163

119 647

125 912

3 712

0

14 044

0

0

106 651

308 586

303 479

298

Konto för löneökning

0

0

4 800

0

Differens, personalförsäkring

0

- 5 178

- 200

200

3 415

8 544

8 900

0

- 8 479

- 25 354

- 25 569

0

6 361

18 904

19 100

0

107 948

305 502

310 510

498

- 107 948

- 305 502

- 310 510

498

Skatteintäkter

60 964

176 133

182 508

- 1 318

Generella stats- och utjämningsbidrag

50 540

127 783

123 943

2 479

Finansiella intäkter

2 248

13 089

3 873

0

Finansiella kostnader

- 921

- 1 942

- 660

192

Årets resultat = förändring av eget kapital

4 883

9 561

- 846

1 851

Miljö- och byggnadsnämnd

Kultur- och Fritidsnämnd
Summa drift hos nämnder/styrelser

Pensioner, utbetalningar
Återförda kapitalkostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Resultaträkning i övrigt
Verksamhetens nettokostnader

Enligt KF beslut 2015-02-23 anslås medel från eget kapital för framtida åtaganden under åren 2015-2017. I prognos 2016
ingår kostnader för avsedda åtaganden med kronor 5 750 tkr.
Extra tilldelade medel med anledning av flyktingsituationen, vilka erhölls 2015, är fördelade med 9 350 tkr till år 2016.
Per den 30/4 finns inte beslut om fördelning av dessa medel varför nämnder och styrelser ej räknat med vare sig tilläggsanslag eller kostnader med anledning av dessa. Intentionen är att det extra bidraget ska fördelas till nämnder och styrelse
och användas under året, antingen till att täcka redan upparbetade kostnader eller för tillkommande tillfälliga åtgärder.
I kommunstyrelsens underskott ingår reaförlust vid försäljning av fastighet uppgående till 1 645 mkr. Det beloppet kan
undantas i balanskravsresultatet.
Balanskravsresultat enligt prognos 2016
Resultat enligt prognos 2016

- 846

Reaförlust

1 645

Medel från eget kapital, KF §2 2015

5 750

Balanskravsresultat

6 549
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Investeringsredovisning Övertorneå kommun 2016
Nämnd/styrelse

Årsbudget Tilläggsanslag

Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd

Prognos 2016

Avvikelse

15 855

6 215

2 414

22 403

- 333

1 850

0

721

1 830

20

880

0

60

880

0

18 585

6 215

3 195

25 113

- 313

Socialnämnd
Summa

Redovisning
2016-04-30

Investeringsredovisning per projekt

Budget 2016

Prognos 2016

Avvikelse

Datasystem

150

150

0

Lokal TV Meänmaa

120

120

0

80

80

0

Nyanläggning Luppioberget

100

100

0

Rastplatser

600

600

0

Vägar och gator, gång- och cykelvägar

3 238

3 238

0

Vatten- och avloppsanläggningar

6 750

6 250

500

550

550

0

1 200

1 200

0

Pärlan rivning och vent. agg.

200

0

200

Ötå CSK Fjärrv.serviser

600

600

0

60

60

0

0

350

- 350

Flytt av textilslöjden

150

153

-3

Ålderdomshem/Sjukhem

400

434

- 34

Hedenäset matsal, takbyte

100

100

0

Förvaltningsbyggnaden, målning, belysning och ljudisolerade dörrar

300

275

25

4 557

4 557

0

Ekfors-huset

500

500

0

Bilar räddningstj, fastighetsskötare och VA

765

765

0

60

60

0

1 250

1 250

0

Torneusgården, rum för plask och lek

60

60

0

Friggebod Svanstein skola

20

0

20

Datorer socialnämnden

100

100

0

Ljusterapi

100

100

0

Nyckelfri hemtjänst

400

400

0

Ruskolabacken serv.byggnad

570

570

0

Aktivitetspark

560

560

0

1 260

1 931

- 671

24 800

25 113

- 313

Telefonväxel

Gestaltningsprogram
Byte vägbelysning

Ötå CSK Nytt tak
Ötå CSK hiss, mellanstadiet

Infrastruktur bredband

Kompisgunga mellanstadiet
IKT satsning, BUN

Inventarier
Summa investeringar
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Personalredovisning
Avser perioden januari - april. Samtliga siffror exkl. PO
Frisktal i % (andel månads- och tillsvidareanställda med
0 sjukdagar under perioden).

2014

2015

2016

Kvinnor

53,18

44,20

52,29

Män

66,67

64,57

69,85

Totalsumma

56,40

49,06

56,62

Personalkostnader

2014

2015

2016

55 732,6

58 513,7

61 777,8

- övertidskostnader/fyllnadstid

558,6

762,4

805,7

- sjuklönekostnader

944,2

1 167,4

1 043,4

- arvoden, förlorad arbetsförtjänst

851,3

865,7

1 018,7

Personalkostnader/nämnd

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

16 155,6

16 735,2

10 263,3

Barn- och utbildningsnämnden

14 013,5

14 290,8

16 723,6

Socialnämnden

24 342,7

26 208,1

34 447,5

Kultur- och fritidsnämnden

941,5

951,6

3,1

Miljö- och byggnadsnämnden

319,3

328,0

340,3

Kostnader för övertid/fyllnadstid per
nämnd

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

116,5

97,8

117,9

Barn- och utbildningsnämnden

81,6

18,6

55,4

Socialnämnden

378,1

460,3

546,8

Kultur- och fritidsnämnden

29,2

78,4

-

0

0

0

Totalt

Miljö- och byggnadsnämnden

Sjukfrånvaro i %
(månads- och
tillsvidareanställda).

2014

2015

2016

Sjukfrånvaro>
60 dagar
2014

Sjukfrånvaro>
60 dagar
2015

Sjukfrånvaro>
60 dagar
2016

Kvinnor

7,94

8,18

7,49

46,43

39,04

36,68

Män

5,87

4,61

4,32

47,48

40,89

40,85

- 29 år

2,54

2,80

6,99

0

0

10,92

30-49 år

5,50

5,30

6,27

43,90

28,93

34,35

50 -

8,61

8,72

6,89

48,15

43,60

41,42

Totalsumma

7,42

7,32

6,68

46,64

39,32

37,36
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Antal årsarbetare/förvaltning

2014

2015

2016

Tillsvidareanställda

102,75

104,35

68,95

Visstids/timanställda

22,15

15,97

13,09

Tillsvidareanställda

106,29

103,56

112,48

Visstids/timanställda

7,07

10,75

18,60

Tillsvidareanställda

170,78

181,95

205,1

Visstids/timanställda

73,79

55,54

65,02

Tillsvidareanställda

9,79

8,75

-

Visstids/timanställda

0,89

0,24

-

Tillsvidareanställda

3,09

3,08

3,10

Totalt

496,6

484,19

486,34

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden
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Läs om kommunens verksamheter
under januari-april 2016. Vad har
hänt under perioden? Hur ser ekonomin ut enligt helårsprognoserna?
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VÅRA VERKSAMHETER

Kommunfullmäktige
et

e i korth

äktig
munfullm

Kom

Revision

Avvikelse helårsprognos 2016: 0,0 tkr

Avvikelse helårsprognos 2016: - 105,0 tkr

Ansvarsområden:
•

Mål och riktlinjer för verksamheten

•

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

•
•
•
•
•

Ansvarsområden:
• På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar revisorerna för att den kommunala
verksamheten granskas, utvärderas och
kontrolleras
• Prövar årligen om nämnder och styrelser
fullgör uppdragen som fullmäktige gett
Sammankallande: Roland Hedlund (S)

Ansvarig ordförande: Ulf Hannu (C)

Överförmyndare
yndaren
Överförm

het

en i kort

Revision

i korthet

Avvikelse helårsprognos 2016: 0,0 tkr
Ansvarsområde:
Tillsyn över de gode män och förvaltare som
sköter sina uppdrag enligt Föräldrabalken, för
såväl ensamkommande barn och övriga som
behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta
egendom och sörja för sin person. Dessutom
har ÖF tillsynsplikt över de ställföreträdare,
vars huvudmän är minderåriga barn och som
står under kontroll eller särskild kontroll.
Tillstånd/bevis utformas även för övriga
minderåriga barn som ej står under ÖF’s
kontroll.
Överförmyndare: Victoria Henriksson
Ersättare: Monika Larsson
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VÅRA VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen
het

en i kort

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

styrels
Kommun

Kommunstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott
för samtliga verksamheter om 2 218 tkr för hela året.
Detta beror främst på försäljningen av Kattilakoskianläggningen, där realisationsförlusten uppgår till 1 645
tkr. Ett underskott på fastighetsdriften i övrigt beräknas på årsbasis uppgå till 171 tkr.

Avvikelse helårsprognos 2016: - 2 218,0 tkr
Ansvarsområden:
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder och
planerar kommunens olika verksamheter:
• Nämnds- och styrelseverksamhet
• Ekonomi- och IT enhet
• Informations- och kanslienhet
• Personalenhet
• Tillväxtenhet
• Teknisk enhet
• Räddningstjänst

Workshop för utveckling av Övertorneå medför att
även kommunstyrelsens egen verksamhet på årsbasis prognosticeras redovisa ett underskott på 165 tkr.
Implementering av det nya ledningssystemet för kommunen medför att även kommunledningsförvaltningen uppskattar att verksamheten vid årets slut redovisar ett underskott om 110 tkr.
Anslaget för stödet för kulturverksamhet beräknas på
årsbasis innebära ett redovisat underskott på 100 tkr.
Ekonomienheten beräknar göra ett mindre överskott
på 27 tkr. Kostnaderna för vinterväghållningen uppskattas uppgå till 164 tkr mer än budgeterat. Tekniska
enheten bedömer att bidraget för enskilda VA-anläggningar kommer att bli mindre än beräknat och redovisar ett beräknat överskott på 100 tkr.

Ordförande: Tomas Mörtberg (C)
Kommunchef: Rolf Kummu

Åtgärder för en budget i balans

n

r periode

ser unde
a händel

En genomgång av verksamheternas inriktning och
budget, se över möjligheten till omfördelningar och
åtgärder inom tilldelad budgetram.

Viktig

• Fria bussresor återinförs
• Flygtaxi
• Kultur- och fritidsutskott inrättas
• Kattilakoskianläggningen försäljs
• Övertorneå Värmeverka AB övertar lån på 25
miljoner kronor
• Utträde ur Högskoleförbundet Östra Norrbotten
• Styrdokument för krisberedskap, samt hantering av extra ordinära händelser fastställs
• Reviderade riktlinjer för kommunal vägbelysning

Året i siffror
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtenheten

Budget 2016

Redovisning
jan-april 2016

Prognos 2016

Avvikelse

29 482,0

9 394,1

29 807,9

- 325,9

2 060,0

231,2

2 060

0,0

Tekniska enheten

25 342,0

12 797,9

27 234,1

- 1 892,1

Räddningstjänsten

4 642,0

1 090,5

4 642,0

0,0

61 526,0

23 513,7

63 744,0

- 2 218,0

Summa Kommunstyrelsen
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VÅRA VERKSAMHETER

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

et

g i korth

Efter fyra månaders verksamhet ser det ut som att
miljö- och byggnadsnämnden följer budgeten utan
större avvikelser.

h byg
Miljö- oc

Avvikelse helårsprognos 2016: 0,0 tkr

Åtgärder för en budget i balans

Ansvarsområden:
Följande ansvarsområden/verksamheter ligger
inom miljö- och byggnadsnämndens område:

Miljö och byggnadsnämndens verksamhet beräknas
drivas inom fastställd budgetram. och därför krävs
inga konkreta åtgärder för att hålla budgeten i balans.

•
•
•
•

Byggande och samhällsplanering
Miljö och hälsa
Livsmedel
Trafik

Ordförande: Håkan Sandkvist (C)
Miljö- och byggnadschef: Aferdita Jashari

er året

lser und
ga hände

Vikti

• Kommunförbundets projekt ”Miljösamverkan i Norrbotten” pågår. Projektets syfte
är bland annat att öka samverkan mellan
Norrbottens kommuner inom miljöbalkensområde.
• Samverkan med Överkalix kommun där
vi delar på en livsmedelsinspektörstjänst
fortsätter.
• En ny samverkan med Pajala och Överkalix kommun, för tjänster inom våra avdelningar, är initierat
• Uppföljningen av inventeringen av enskilda avlopp.

Året i siffror
Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2016

Redovisning
jan-april 2016

Prognos 2016

Avvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen

2 497,0

728,2

2 497,0

0,0

Byggande och samhällsplanering

- 143,0

- 89,1

- 143,0

0,0

Miljö och hälsa
Livsmedel
Miljö- och byggnadsnämnden/trafik
Summa Miljö- och byggnadsnämnden

- 15,0

5,6

- 15,0

0,0

- 203,0

- 3,0

- 203,0

0,0

291,0

82,5

291,0

0,0

2 427,0

724,2

2 427,0

0,0
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VÅRA VERKSAMHETER

Barn- och utbildningsnämnden
bildning
n- och ut

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

Bar

Barn- och utbildningsnämndens prognosticerade resultat visar ett underskott på 1 091,2 tkr.

i korthet

Avvikelse helårsprognos 2016: - 1 091,2 tkr
Ansvarsområden:
• Förskola med OBverksamhet på försök
• Förskoleklass - Fritidshem
• Grundskola
• Gymnasieskola - Gymnasiesärskola
• Elevhälsa
• Kommunal vuxenutbildning
• Svenska för invandrare
• Musikskola
• Familjecentralen projekt
• Tillsyn av fristående verksamheter
• Kostverksamhet
• Bibliotek- kultur- och forskningsverksamhet
• Språkambassadör minoritetsspråk
Ordförande: Åke Fagervall (NS)
Barn- och utbildningschef: Lena Hannu

Det beräknade underskottet härrör sig till
största del från ökade personalkostnader.
Inom förskolan för barn med särskilda behov samt
hög inskrivning av barn. Elevunderlaget vid fristående verksamhet har ökat vilket leder till ökat underlag för elevpeng. Elevunderlaget vid Svarträvens
skola har ökat vilket leder till att årskurs 2 till hösten
blir två klasser och årskurs tre behöver dubblerad
personal. De högre årskurserna har även de tagit
emot en stor del nya elever och en god undervisning kräver ökad lärarbemanning. Svanstein skola
Diamanten har för första gången i oktober 2015 tagit emot elever som har stort behov av svenska som
andraspråk. Det, samtidigt som en stor grupp barn
till hösten börjar vid Pärlans fritidsverksamhet ger
underskott i beräknad budget. Elevantalet vid Gränsälvsgymnasiet har ökat och närmar sig 200. Det ger
ökade personalkostnader.

er året

lser und
ga hände

Vikti

Åtgärder för en budget i balans

• Språkambassadör Sari Oja tilldelas tilldelas
Pruuama-ja-freistaama priset från Svenska
Tornedalingars Riksförbund, STR-T.

Barn- och utbildningsnämnden beräknar att ha en
budget i balans vid årets slut. Äskande görs om att
få ta del av de extra tilldelade medel som tilldelats
kommunen med anledning av flyktingsituationen.

• Kulsmedjan - ett forum för elevdelaktighet
startar
• Makerspace invigs
• Kommunal skola klättrar till plats 41 från 253
(SKL Öppna jämförelser)
• Föreläsning av Mats Andersson på Netscan
genomförs för elever, personal och allmänhet.
• Kulturrådet har beviljat 134 tkr för Skapande
skola

KUL-smedjan, Kunskap, Utveckling och Lärande

• Köken vid Svanstein skola Diamanten och
Svarträvens skola blir tillagningskök

Året i siffror
Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2016

Redovisning
jan-april 2016

Prognos 2016

Avvikelse

Nämnd, fristående vht o förvaltning

27 707,5

10 823,4

26 033,5

1 674,0

Förskolor

14 534,5

5 056,9

15 406,0

- 871,5

Fritids, F-3 Svarträvens skola

12 033,5

4 237,5

12 775,5

- 742,0

4 -9 Svarträvens skola

13 917,5

4 870,8

14 217,2

- 299,7

7 078,0

2 568,2

7 724,0

- 646,0

28 802,0

7 439,2

29 138,0

- 336,0

0,0

209,6

0,0

0,0

205,0

- 38,6

205,0

0,0

3 812,0

1 188,6

3 682,0

130,0

108 090,0

36 355,6

109 181,2

- 1 091,2

Svanstein skola Diamanten
Gränsälvsgymnasiet
Familjecentral projekt KF
Kostenheten
Biblioteksenheten
Summa Barn- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden
het

en i kort

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos

mnd
Socialnä

Socialnämndens prognosticerade resultat visar
ett underskott på ca 6,3 mkr vid årets slut. I denna
beräkning finns dock inte inräknat de extra 2,5 miljoner i form av integrationsmedel som kommunfullmäktige beslutat att tilldela socialnämnden.

Avvikelse helårsprognos 2016: - 6 288,0 tkr
Ansvarsområden:
• Stöd- och omsorgsförvaltning
• Individ- och familjeomsorgen (IFO)
• Äldreomsorg
• Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
• Personlig assistans (LSS/SFB)
• Omsorg om personer med funktionsvariation
• Arbetsmarknads- och integrationsenheten
(AMI)

Äldreomsorgen uppvisar stora underskott, vilket
förklaras av en mycket kraftig ökning av behoven
inom hemtjänst för såväl norra som centrala området. För att möta det ökade behovet har extra personal tagits in dagligen under årets fyra första månader och i dagsläget finns inget som tyder på att
behovet kommer att minska.
Även IFO uppvisar underskott vilket förklaras av
minskade intäkter vad gäller utredningar för ensamkommande barn, fortsatt höga kostnader för barnplaceringar samt höga kostnader för konsulttjänster
på grund av personalbrist.

Ordförande: Ulf Zakariasson (ÖFA)
Socialchef: Carina Ylipuranen

Inom integrationsenheten kommer sannolikt ett
överskott att kunna redovisas, men på grund av
förändringar i anvisnings- och ersättningssystemet
är prognosen mycket osäker.

Vi

• Från 1 januari 2016 ansvarar socialnämnden
för ytterligare två verksamheter:

Ändrad prognos, se s. 7-9

»» kosthållningen vid äldreboendet
Björkebygården
»» fritidsgården Frippes

Åtgärder för en budget i balans
•
•

•
•
•

Anställnings- och köpstopp infört i samtliga
verksamheter fr.o.m. 160511.
Granskning av kostnaderna inom äldreomsorg
och funktionshinderområdet genom projektet
kostnad per brukare (KPB).
Översyn av HS-enheten för att se över eventuella
möjligheter att omfördela resurser.
Översyn av möjligheterna att införa vårdnära
tjänster inom äldreomsorgen.
Grundlig analys med förslag till åtgärder inom
IFO och ÄO norra/centrala samt analys av
biståndsbeslut gällande korttidsboende.

Året i siffror

nder året

delser u
ktiga hän

• Verksamheterna nattpatrull och dagverksamhet för äldre fortsätter, tack vare beviljade stimulansmedel, även under 2016.
• Nämnden medverkar i ett pågående projekt,
RemoAge, som syftar till att hitta tekniska lösningar för att öka möjligheterna för våra äldre
att bo kvar i sina hem längre tid trots behov
av hjälp.
• De skärpta ID-kontrollerna som införts vid
landsgränserna har lett till en markant minskning av antalet flyktingar, inklusive ensamkommande barn, som kommit till kommunen.

exkl. förändring av prognos för
ersättning från Migrationsverket

Socialnämnden

Budget 2016

Redovisning
jan-april 2016

Prognos 2016

Avvikelse

6 552,0

230,4

6 779,0

- 227,0

IFO

11 409,0

5 062,4

13 157,0

- 1 748,0

AMI

8 761,5

4 336,9

8 761,5

0,0

Hälso- och sjukvårdsenheten

11 199,5

3 590,9

10 929,5

270,0

Äldreomsorg

67 448,5

24 298,9

72 240,8

- 4 792,3

Särskilda omsorgen

13 988,5

4 350,2

13 888,5

100,0

LSS/SFB

9 076,0

2 927,1

8 966,7

109,3

Ötå Fritidsgård

1 189,0

366,4

1 189,0

0,0

129 624,0

45 163,2

135 912,0

- 6 288,0

Stöd- och omsorgsförvaltning

Summa Socialnämnden
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Stiftelsen Matarengihem
Ekonomisk analys
Resultatet för perioden visar - 394 tkr för Stiftelsen
Matarengihem. Prognosen på helår uppgår till 0,0
tkr vid denna delårsuppföljning.

Stiftelsen

i korthet

Resultat 2016: 0,0 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.

nder året

delser u
ktiga hän

Vi

• Börjat utreda gemensam organisation för
fastighetsskötsel med kommunen

Styrelseordförande: Ulf Hannu
Verkställande direktör: Per-Erik Muskos

• Arbetar med att få ner vakanser inom
beståndet
• Inflytt i nyrenoverade Tingshusvägen 34
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Övertorneå Värmeverk AB
Ekonomisk analys

et

et i korth

Periodens utfall visar ett resultat på 1 365 tkr för Värmeverket. Prognosen på helår uppgår till 1 884 tkr
vid denna delårsuppföljning.

rk
Värmeve

Resultat 2016: 1 884 tkr
Ansvarsområden
Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom
Övertorneå tätort. Affärsidén är att erbjuda
kundanpassad fjärrvärme som är miljövänligt
producerad till ett konkurrenskraftigt pris.

r året

ser unde
a händel

Viktig

• Nya pannan är i drift

Styrelseordförande: Ulf Hannu
Verkställande direktör: Rune Routovaara

• Bränslet är fortsättningsvis till stora delar
inköpt lokalt
• Samordning av Värmeverkets personal
med Energibolagets personal, med gemensam jourverksamhet från sommaren 2016
• Verkningsgraden är förbättrad från 68%
till 81% och ytterligare förbättringar väntas
när kvarstående problem i styrsystemet är
åtgärdade under sommaren 2016.
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Övertorneå Energi AB
Ekonomisk analys

et

et i korth

lag
Energibo

Resultatet för perioden visar 1 633 tkr. Prognosen på
helåret visar vid denna delårsuppföljning ett resultat på 2 445 tkr.

Resultat 2016: 2 445 tkr
Ansvarsområden
Övertorneå Energi bedriver eldistribution i
delar av Övertorneå och Haparanda kommuner.
Driver elproduktion för egen förlustkraft i två
mindre kraftstationer.

Styrelseordförande: Rune Routovaara
Verkställande direktör: Henrik Luttu

ändelser
Viktiga h

et

under år

• Inga kunder har haft avbrott längre än 12
timmar
• Arbete påbörjats med ny anslutning mellan
Rantajärvi - Svanstein
• Ombyggnation av frikraftledningen mellan
Ekfors – Övertorneå pågår
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Övertorneå medlem i
Håll Sverige rents nätverk för
kommuner.
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