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Kommunalrådet har ordet
Tiden går fort när man har roligt”, brukar man
säga. För mig som ny KS ordförande/ kommunalråd har tiden verkligen rusat iväg. Vi är redan
en bra bit in i 2012 och det händer spännande
sa ker hela tiden.
Stort fokus under 2011 har legat på utbildning av
nämndsledamöter/politiker. Genom valet 2010 så
kom det in nya personer och andra försvann. När
nya deltagare kommer in i en grupp så förändras
alltid dynamiken och man ska hitta sina platser
igen. Det är inte helt enkelt. Nya mål ska sättas
samtidigt som det fortlöpande arbetet ska fungera. Allt det här är en ständigt pågående process. Jag vill verkligen ge beröm till alla anställda
i den kommunala världen. Ni gör ett fantastiskt
arbete!

Birgitta Persson, kommunsty relsens ordförande

En av de saker som kommer att ha stor betydelse för kommunens framtid är inrättandet av ett
kommunalt näringslivskontor. Rekryteringen till
tjänsten gjordes klart på hösten och från september -11 har vi Birgitta Larsson på plats. Parallellt

och i samverkan jobbar Överkalix utvecklingsbolag med vissa frågor. Detta sammantaget kommer
att höja oss betydligt i rankningar som har med näringslivet att göra.
Visionsarbete som dragits ingång är ett av de viktiga steg som vi tar mot en gemensam plattform.
Det är viktigt att vi har det att stå på så att vi tillsammans jobbar som goda ambassadörer och alltid
vill och pratar för kommunens bästa.
Ett viktigt steg mot en grönare och klimatsmartare kommun togs i och med förvärvet av alla aktier i
Överkalix värmeverk. Vi lever mitt i grönskan och borde därför kunna nyttja förnyelsebar energi till
uppvärmning av våra fjärrvärmekunders hus. Samtidigt knackar bolag på dörren, bl a i vindkraftsatsningar. Där ska vi vara duktiga på att ta fram underlag och hjälpa till men samtidigt se till att
kommunen får någonting tillbaka.
Vi har under året haft en hel del stora arrangemang som ger bra marknadsföring och positiva
signaler ut i omvärlden, backtävlingar, nationella hundutställningar, mästare i flugfiske kast, utmärkelser inom mjölkproduktion, sist med inte minst filmpremiären av Jägarna2. Ja det finns många
sa ker att nämna. Med risk för att glömma bort någon så har jag bara tagit några exempel.
Budgeterat resultat för 2011 var 1,2 mkr. Nu hamnade det något högre pga mer skatteintäkter och
ett högre statsbidrag. Det behöver vi ha med oss in i de kommande åren för det ser ut som om det
blir tuffare tider.
Framtiden känns positiv och då inte minst med tanke på att Norrbotten i stort är ett ”hett” län. Gruvsatsningarna i både Malmfälten och Tornedalen möjliggör för både företag och personal att få arbete
samtidigt som man veckopendlar. Kommunen fortsätter att satsa på att bli ett logistiskt nav när det
gäller både termotransporter, skogsråvara och andra transporter som gör det klimatsmart att finnas i
Överkalix och nå ut till alla andra delar av länet. Sen måste vi fortsätta jobba med vård, skola och
omsorg – våra kärnområden. Även om vi i de flesta rapporter visar på goda och mycket goda resultat
så gäller det att hela tiden utveckla och titta framåt.
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OR GA N IS ATIO NS S TR UKTUR
Kommunrevision

Kommunfullmäktige
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Kommunchef
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Henriksson

Elevhälsa, Skolkontor

Socialnämnden
Förvaltn.chef
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Nilsson

Miljöinspe ktör
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Dan Eriksson
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Nämnds se kreterare
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Fly ktingsamordnare
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Ekono miko ntoret

Grupphemmen

Avdelningschef
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Johansson

Rektor
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Hemtjänst/PA
Enhetschef
Margareta
Hansson

Föreståndare
Britt Hansson
Kost/Lokal
Vård
Kostchef

Näringslivsko ntoret

Personalko ntoret

Rektor

Avdelningschef
Elsa Nilsson

Hans
Lönnelid

Frontko ntoret

Rektor

Henrik Andersson

Näringslivsutvecklare
Birgitta
Larsson
Va/Renhållning
Chef
Erik Jönsson

Björn
Karlsson

Avdelningschef
Anna-Lena
Eriksson

Enhetschef
Ing-Mari
Hagström

Äldreboende

Äldreboende

Brännagården

Tallviksgården

Enhetschef
Kerstin
Engström

IFO/
Psykiatri/
Dagverksamhet
Enhetschef
Sirkka-Liisa
Jönsson
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Enhetschef
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Rönnqvist
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boende
Enhetschef
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Kommunens verksamhet i sammandrag 2007-2011
2011

2010

2009

2008

2007

-272,4

-270,1

-271,4

-274,8

-263,1

278,0

277,0

273,9

275,4

263,8

6,9

2,5

0,6

0,7

5,7

6,9

2,5

0,6

0,7

135,7
75,8

132,7
77,4

133,1
75,1

129,7
78,7

128,2
74,8

-205,0

-202,4

-204,5

-205,9

-200,5

Nettokostnader i % av skatteintäkter
och generella statsbidrag

96,9

96,3

98,2

98,8

98,7

Finansnetto

-0,9

-0,7

-1,2

-1,9

-1,8

Nettoinvesteringar

13,3

11,8

15,2

10,6

3,3

202,9
57 166

201,3
55 736

210,7
57 399

201,0
54 105

207,3
54 621

35
87

32
101

27
105

27
108

26
111

Summa skulder, inklusive avsättningar
Skulder kr per invånare

131,6
37 079

136,0
37 676

154,0
41 972

146,9
39 548

153,9
40 539

Eget kapital
Eget kapital (kr per inv ånare)

71,3
20 088

65,2
18 060

56,6
15 427

54,1
14 557

53,4
14 081

23,8

31,2

37,1

27,1

22,2

69,1
19 456

75,4
20 874

88,0
23 971

95,2
25 612

98,8
26 021

Antal inv ånare

3 549

3 611

3 670

3 715

3 795

Kommunal skattesats %

22,58

22,58

22,58

22,58

22,58

Externa kostnader
Externa intäkter
Resultat före extraordinära poster

5,7

Extraordinära kostnader
Extraordinära intäkter
Årets resultat

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens nettokostnad

Tillgångar
Tillgångar kr per invånare
Soliditet %
Kassalikviditet %

Likv ida medel
Långf ristiga lån
Långf ristig låneskuld (per inv ånare kr)

(Där inget annat anges avses Mkr)
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Omvärldsanalys

Kommunerna redovisar positivt resultat
Prognoserna pekar på att kommunerna sammantaget kommer att redovisa ett positivt resultat för år
2011.

Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur
yttre omständigheter påverk ar eller kan komma att
påverk a Överk alix kommun. Avsnittet behandlar
det allmänna konjunkturläget samt Sveriges och
dess kommuners ekonomiska utveckling.

Under 2011 har skatteunderl agstillväxten varit stark
trots svag konjunktur. Den reala ökningen av
skatteunderlag et 2011 blev betydligt starkare än
ökningen av antalet arbetad e timmar. Lönesumman
ökade betydligt mer än vad den normalt gör i förhållande till förändring en i antal timmar.

Svag ekonomisk utveckling i euroområdet
Oron fö r ett finansiellt sammanbrott kvarstår och
utvecklingen under den närmaste tiden beräknas bli
fo rtsatt mycket svag i flera eurol änder. Det bidrar
till att utvecklingen i övriga världen också blir
något svagare än normalt.

Ökad verksamhetsvolym kräver ökade bidrag
alternativt höjt skatteuttag
För de kommande åren och enligt de skatteunderlagsprognoser som presenteras så måste statsbidragen till kommuner och landsting öka, alternativt
skatten höjas om verksamhetsvolymen ska kunna
öka i takt med trenden under 2000-talet.

Länder som Kina och Indien beräkn as fo rtsätta
växa i god takt och arbetsmarknadsläget i USA har
stärkts.
Den starka tillväxten i svensk ekonomi har
kommit av sig
Tillväxten i svensk ekonomi har under de senaste
åren varit mycket stark. År 2010 och 2011 växte
BNP med 5,6 resp 4,4 procent. Under sista kvartalet
2011 var dock utvecklingen negativ och sysselsättningen i form av arbetad e timmar minskade.

Mer resurser till offentlig verksamhet bra
konjunkturpolitik
Ökade statsbidrag skulle kunna dämpa problemet
med den svaga arbetsmarkn aden och höga arb etslösheten. Sverige har starka offentliga finanser och
mer resurser till kommuner och landsting skulle
bidra till en bra konjunkturpolitik.

Den svenska exporten minskade under det fjärd e
kvartalet och industriproduktionen föll. Däremot
har produktionen i tjänstesektorn och i byggnadssektorn fo rtsatt att öka, om än i långsammare takt
än tidigare. Exporten beräknas stiga. Först under
senare delen av 2012 beräknas samma nivå uppnås
som före fallet.

Källa: SKL Sveriges kommuner
och landsting, MakroNy tt 1/2012.

Utveckling i länet och kommunen

Skuldkrisen hämmar även inhemsk efterfrågan.
Tillväxten i bygginvesteringar är osäker och övriga
investeringar beräknas väx a relativt långsamt det
närmaste året.

Kommuner med gruvnäring klarar konjunkturnedgången relativt bra
Den globala konjunkturnedgången påv erkar främst
regioner med ett stort inslag av verkstadsindustri.
Däremot bedöms de kommuner i Norrbotten som
har stora inslag av gruvnäring att klara sig förhållandevis bra. Störst optimism råder inom tillverkningsindustrin med koppling till stål- och metallområdet, bygg- och anläggningsverksamhet, konsultverksamhet samt inom hotell- och restaurangnäringen. Stora investeringar sker inom exempelvis
gruv-, vindkraftsparks- och IT-verks amhetern a.

Hushållen sparar
Hushållens inkomster har fortsatt att växa i snabb
takt samtidigt som konsumtionsutgifterna vuxit
långsammare än normalt Det har inneburit att
hushållssparandet har stigit.
Arbetsmarknaden försvagas som följd av svagare
ekonomisk tillväxt. Den kraftiga men förvänt at
kortvariga nedgång en i BNP får en kvardröjand e
effekt på arbetsmarkn aden. Under 2013 beräkn as
antalet arbet ade timmar att stiga igen.

Hotell och restaurangverksamheten väntar sig en
ökad efterfrågan, dels beroende på ökad turism och
dels på grund av ökad efterfrågan på anläggningsoch byggpersonal inom gruv- och biltestverksamheten.

Sverige har starka offentliga finanser i jämförelse
med övriga Europa. En beräknat svag BNP-tillväxt
får emellertid konsekvensen att de offentliga fin anserna försv agas det närmaste året.
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Vi rullade ut röda mattan
I augusti 2011 hade filmen Jägarna 2 världs premiär
på Folkets Hus i Överkalix. Skådespelare, filmteam
och riksmedia samlades tillsammans med ortsbefolkningen för filmvisning och tillhörande galamiddag på Grand Arctic Hotel.

Inom offentlig verksamhet, som under de senaste
åren har minskat i antal anställda, beräknas sysselsättningsminskningen avta för att börja öka något
under de närmaste åren.

Rekryteringsproblemen ökar
Antalet sysselsatta i Norrbotten beräknas att öka
under 2012 och arbetslösheten beräknas minska.
Andelen föret ag som anger rekryteringsproblem
fo rtsätter att öka. Länet kommer under de närmast
kommande tio åren att ha betydligt fler som lämnar
arbetslivet av åldersskäl än som tillträder.
Antalet invånare i Norrbotten har minskat, likaså
arbetskraftsutbudet. Stora pensionsavgångar
kommer att ske i merparten av länets kommuner
och utflyttningen bland unga och välutbildade fortsätter att vara större än in flyttningen.

Filmen spelades in i Överkalix under sensommaren
och hösten 2010. Bilden ovan är från inspelningen
av slutscenen till vilken man inväntade snöns ankomst. (foto från Victo ria Engmans blogg)

Bostadsbristen bromsar rekrytering av arbetskraft
och riskerar att skapa en framtida ”fly in and fly-out
situation”.

Sveriges television har under året gjort inspelning
till serien Svenska dialektmysterier. Serien kommer
att sändas under våren 2012 och där är Överkalixmålet en av dialekterna som behandlas.

Utmaningar för att säkerställa arbetskraftsutbudet
Arbetskraftsdeltagand et fö r ungdomar, funktionshindrade och utrikes födda behöv er öka och länet
måste säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis byggverksamhet, tillverkningsindustri och sjukvård.

Förhoppningsvis bidrar dessa inspelningar till ökat
turistiskt intresse.

Källa: Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012
Norrbottens län

Antalet vakanta lägenheter minskar
Kommunens bostäder ägs och förvaltas av ett helägt kommunalt bostadsbolag, Stiftelsen Överk alixbostäder. Stiftelsen Överk alixbostäder hade vid
årsski ftet 343 bostadslägenheter och huvuddelen av
fastighetsbeståndet är bel äget i de centrala delarna
av Överkalix.

Minskad arbetslöshet i Överkalix
Överkalix kommun hade vid årsskiftet en öppen
arbetslöshet på 5,0 %, att jämföras med länets och
rikets 4,7 %. Andelen av befolkningen som är
sökande i program med aktivitetsstöd är relativt hög
i Överkalix, i synnerhet bland ungdomar 18-24 år.
Arbetslösheten har minskat i jämförelse med året
innan.

Vid årsskiftet var 8 (12) av Stiftelsens bostadslägenheter vakanta, vilket motsvarar en vakansgrad
på 2,5 %.

Fjärrvärme inom Överkalix tätort
Överkalix Värm everk AB svarar för produktion,
distribution och försäljning av fjärrvärm e inom
Överkalix tätort. Anslutningsgraden är hög och
under året har inga nya anslutningar gjorts.

Nytt näringslivskontor
Under året har kommunen inrättat ett näringslivskontor och anställt en näringslivsutvecklare. Ett
visionsarbete är påbörj at och en strategi för näringslivsarbetet ska tas fram.

Bolaget har fram till den 30 december 2011 ägts till
lika delar av Överkalix kommun och Vattenfall AB.
Den 30 december fö rvärv ade Överkalix kommun
Vatten falls andel och därmed är Överk alix Värmeverk AB ett helägt kommunalt bolag.

Näringslivsarbet et har bedrivits i samarbete med
andra organis ationer och i olika projekt. Som
exempel kan nämnas Överk alix Utveckling AB,
Invest in Överkalix, Leader Polaris och Heart o f
Lapland.
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Befolkningsutvecklingen
Antalet invånare har minskat

Under den senaste tioårsperioden har kommunens
befolkning minskat med 569 invånare.

Befolkningen i Norrbottens län minskade under
2011. Det var enbart Luleå, Boden, Kiruna och
Piteå som hade en befolkningsökning.

Kommunen har en jämfö relsevis hög andel äldre.
Effekterna av denn a sned fördelning kommer att
ställa kommunen inför stora utmaningar då risken
finns att en allt mindre andel unga kommer att
finn as tillgängliga för att ta hand om en växande
andel äldre.

Befolkningsminskningen i Överkalix kommun uppgick till 62 personer och invånarantal et vid årsskiftet var 3 549 personer.
Antal invånare

Under år 2011 flyttade 134 (134) personer till
Överkalix och de utflyttad e uppgick till 157 (157),
vilket ger ett negativt flyttningsnetto på 23 (23) personer.
3795

3715

3670

3611

3549

3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300

2007

2008

2009

2010

2011

Flyttningsnettot mot övriga kommuner i Sverige
var negativt, -43 personer, medan flytt ningsnettot
mot utlandet var positivt och uppgick till 20
personer.

Födelseöverskottet är negativt, det vill säga det avlider fler personer än det föds. Under året född es 23
(26) barn medan 63 (64) personer avled, vilket ger
ett födelsen etto på -40 personer.

Kommunens målsättning är att få en kontrollerad
befolkningstillväxt där kommunen kan följa med i
utbyggnaden av infrastruktur och service. I första
hand måste den kraftiga befolkningsminskningen
stagnera för att skatteintäktern a, vilka har avgörande betydelse för kommunens ekonomiska utrymme,
ska behållas på dagens nivåer.

Fö de lseö ve rsk ott

2 01 1

-43
-60

2 01 0

-40

2 00 9

2 00 8

-20

2 00 7

0

-37

-3 8

-40

-4 9
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Uppföljning av prioriterade mål
En viktig del av styrningen i Överkalix kommun utgörs av de prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt i
budgeten. Här görs en uppföljning av dessa mål, uppdelat på finansiella mål och verksamhetsmässiga mål.

Finansiella mål
Finansiella mål, fastställda av KF
i budget 2011

Utfall 2011

Måluppfyllelse

Årsresultatet ska vara positivt

Resultatet för 2011 uppgår till
5,7 mkr.

Ja

Oföränd rad utdebitering

Oföränd rad utdebitering, 22,58

Ja

Soliditeten bör vara oföränd rad eller
fö rbättras under planperioden

Soliditeten uppgår till 35 % och har
fö rbättrats under året.

Ja

Restriktiv upplåning

Låneskulden har minskat.

Ja

Ingen minskning av det egna
kapitalet

Eget kapitalet har ökat.

Ja

Nettoinvesteringarn as andel av
skatter och generella statsbidrag/
utjämning bör ej överstiga 7 %
under planperioden, ej heller 10 %
under enskilt år

Investeringarna uppgår till 13,3 mkr,
utgörande 6,3 % av skatter och
bidrag. För perioden 2009-2011 blir
motsvarande andel 6,4%.

Ja

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
Årets resultat uppgår till 5,7 mkr och kommunallagens krav på balans i ekonomin uppnås.

Soliditetsmåttet ovan är beräknat exklusive pensionsfö rpliktelser. Dessa inberäkn at är soliditeten negativ och
har försämrats under året. Kommunen behöver år med
goda resultat fö r att stärka ekonomin för framtiden.

För år 2011 är resultatmålen att årsresultatet ska vara
positivt samt att eget kapital ej ska minska. Målen
fo rmulerad es med hänsyn till den lågkonjunktur och
de osäkerhet er i ekonomin som följde av krisen på
den finansi ella marknad en. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning på sikt
måste resultatet över tiden klart överstiga denna
nivå. Bland annat måste medel byggas upp för framtida pensionsutbetalningar och reinvesteringar.

Årets resultat tillsammans med måluppfyllelsen på
övriga fin ansiella mål bidrar till att kravet på god
ekonomisk hushållning utifrån finansiell synpunkt anses
uppnått för året.
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Kommunens ve rksamhe tsmål
Verksamhetsmål, fastställda av
KF i budget 2011

Utfall 2011

Måluppfyllelse

Kommunen ska avancera till plats
125 i Svenskt Näringslivs rankning
av det lokala företagsklimatet

Överkalix kommun förs ämrad e sin
placering från plats 274 till 284.

Nej

Antalet nystartade företag per år ska
öka från 15 till 20

Under 2011 har 8 nya företag
registrerats i Överkalix.

Nej

Frisknärvaro (> 5 dagar) ska öka

Frisknärvaron har minskat i
jämfö relse med föregåend e år.

Nej

Sjukfrånv aron ska minska

Sjukfrånv aron i fö rhålland e till den
arbetad e tiden har ökat något under
2011.

Nej

Måluppfyllelse för kommunövergripande mål
och åtgärdsplaner upprättas. Det arbetet följs av
Arbetsmiljögruppen. De förs ämrad e villkoren vid
långtidsarbetslöshet och fö rsvårade möjligheter till
deltidssjukskrivning är en del av förklaringen till de
fö rsämrade sjuktalen.

I detta avsnitt redogörs för målupp fyllelse för de
kommunövergripande målen näringslivsutveckling
och utvecklingen av sjuk-/frisktal.
Näringslivsutveckling
De speci fika målen för kommunens näringslivsutveckling har inte uppnåtts.

Sammanvägd måluppfyllelse
De fin ansiella målen uppnås men däremot inte de
verksamhetsmässiga. Den sammanvägd a bedömningen
blir då att de uppställda målen för 2011 ej uppnås.

Överkalix kommun har som mål att avancera till
plats 125 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Resultaten bygger på enkätundersökningar
gjorda under 2010 och Överkalix kommun har tyvärr
placerat sig på en ännu sämre ranking än året innan,
plats 284 bland landets 290 kommuner. Året innan
hamnade Överkalix på plats 274.

Utmaningar för kommunen är dels det näringspolitiska
klimatet men också personalfö rsörjningen inom de
kommunala verksamheterna. Medvetenhet en om dessa
utmaningar är hög. De är av största vikt att näringslivet
utvecklas på ett positivt sätt vilket är en förutsättning för
att hejda befolkningsminskningen, minska arbetslösheten men också fö r att i framtiden lösa personal fö rsörjningen inom kärnverksamhetern a vård, skola och
omsorg.

Det startades relativt få företag i Överkalix under
2011 men en ökad aktivitet och optimism har märkts
under senare delen av året.
Sjuk-/frisktal

Mycket av arbetet under 2011 har varit inriktat mot
näringslivsområdet och fö rhoppningen är att vi ska se
goda resultat inom de närmaste åren. Det pågående
visionsarb etet kommer att ge ledning i hur kommunen
ska arbeta med utvecklings frågor. Nya politiska mål för
näringslivsutvecklingen kommer att fastställas vilka ska
harmoniera med den strategiska planen fö r näringslivsarbetet vilken håller på att arbetas fram.

För den totala sjukfrånvaron ser vi en ökning, vilken
i likhet med ökningen 2010 är liten. Sjuktalen förbättrades eft er 2006 men har nu de senaste åren ökat
något. Även måttet för frisktal har fö rsämrats. En
utförligare an alys över sjuk- och frisktalens utveck ling återfinns under avsnittet personal ekonomisk
redovisning.
Sjuktalen analyseras noggrant på verks amhetsnivå

Att kommunen uppnår de finansiella målen ger bättre
fö rutsättningar att klara de framtida utmaningarn a.
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Verksamheternas måluppfyllelse
Socialnämnden

Förutom de kommunövergripande målen har varje
styrelse/nämnd fastställt strategiska mål, i huvudsak
uppdelat på medborgare/kund, utveckling, medarbetare och ekonomi. Uppföljning av dessa mål har
gjorts och presenteras i respektive nämnds verksamhetsbeskrivning vilka återfinns i årsredovisningens
senare del. I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av nämndernas målupp fyllelse.

Socialnämnden bedöms uppnå relativt god måluppfyllelse äv en om några mål bara bedöms kunna uppnås
till en del.
Samtliga delmål under det strategiska målet ”En
kommun med god omsorg” uppnås.
Användand e av IT-stöd i vårddokumentationen är
fo rt farande inte in fört i alla verksamheter, teknikanvändningen behöver förbättras ytterligare och
arbetet med att nå en bra balans och brytpunkt i
vårdutbudet fortsätter.

Sammantaget uppnås god måluppfyllelse för
verksamhet erna.
Kommentarerna nedan beh andlar främst de områden
där målupp fyllelse ej nåtts.
Kommunstyrelsen

Handikappanp assning och reparation av våtutrymmen i
äldreboend en utfö rs allt eftersom de frigörs.

Kommunstyrelsens verksamheter har i huvudsak
uppfyllt de mål som fastställts.

De i verksamhetsplanen upptagna målen har äv en de i
huvudsak uppnåtts.

Ett av målen som ej uppfyllts helt är målet att delta i
samverkansp rojekt. Samverkan mellan kommunerna
i Östra Norrbotten har inte utvecklats väl under året,
snarare tenderar samarb ete att sägas upp.

Bygg- och miljönämnden
Nämnden har uppnått mer än häl ften av sina mål.
De mål som nämnden inte har uppnått är omfattningen
på kontroller av miljöfarliga anläggningar och livsmedelsanläggningar. Målet att ägna särskild uppmärksamhet för tillfälliga boenden har inte uppnåtts.

Kompetenshöjande åtgärder fö r de anställda har inte
fullt ut kunnat genomföras. Värdsk apsutbildning och
öppet hus har inte genomförts under året men till
viss del kompenserats med andra aktiviteter.

Stiftelsen Överkalixbostäders måluppfyllelse
Måluppfyllels en fö r tekniska kontoret har inte uppnåtts främst när det gäller ekonomi och insatser fö r
medarbet arna. Räddningstjänsten uppnådde inte i
önskad omfattning målen fö r ledarsk apsutveck ling,
brandövningar samt klarläggning av olyckor.

Målen som ställts upp har till största del uppfyllts.
Målet att Överkalixbostäder ska ha attraktiva lägenh eter
med nöjda hyresgäster har upp fyllts visar en genomfö rd
kundundersökning.

Barn- och utbildningsnämnden
Vid utgången av 2011 var 8 av Stiftelsens bostadslägenheter vakanta, vilket motsvarar en vakansgrad om
2,5 %. Stiftelsens uppställda mål är att vakansgraden
ska understiga 4 %.

Barn- och utbildningsnämnden bedöms uppnå god
måluppfyllelse.
Målet att varje medarbetare tillsammans med sin
arbetsled are ska utarb eta en individuell kompetensutvecklingsplan har inte fullt ut uppnåtts. Det arbetet
fo rtsätter under kommande år.

Underhållsåtg ärder har genom föras enligt plan för att
bibehålla fastighetern as långsiktiga värde samt öka
fastighetern as attraktivitet. Underhållet har under året
omfattat målning och utbyte av träfasad er samt utbyte
av tvätt- och torkutrustning i tvättstugor.

Den årliga utbildningen av elevråd och elev skyddsombud är inte fullt ut genomförd under året. Elevers
ansvar och in flytande samt trygghet och trivsel är
frågor som prioriteras.

Arbetet med att minska energifö rbrukningen fortg år.
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Kvalitetsundersökningar
Överkalix kommun har de senaste åren deltagit i
kvalitetsmätningar tillsammans med andra kommuner. Mellan 2007 och 2010 deltog kommunen i
”Jäm förelseprojekt et”, ett nätverk av kommuner
med syfte att ta fram olika kvalitetsmått ur ett medborgarp erspektiv.

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på
ett äldreboende från ansökan till erbjudande om
plats?
Överkalix
40 dagar

Det kvalitetsarbetet har sed an 2010 övergått i ett nytt
kvalitetsmätningsprojekt, ”Kommunens kvalité i
korthet”, KKiK.

0 dagar

Kommunens kvalité i korthet

200 dagar
Spridning 5 - 192 dagar

Syftet är som tidigare att på ett enkelt och tydligt sätt
beskriva kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Samtidigt kan resultaten användas för det
interna arbet et fö r att utveckla kommunens verksamheter.

2. Trygghetsaspekter i Din kommun
Att antalet vårdare som besöker hemtjänsttagaren är
begräns at upplevs av de flesta som en viktig trygghetsaspekt. Överkalix kommun uppnår ett bra resultat.

För att det ska vara överskådligt består mätningarna
av olika fokusområd en med cirka 40 fastställda mått
som ger ett tvärsnitt av resultaten i kommunens
verksamhet er.

Hur många olika vårdare besöker en äldre person,
med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14
dagar?

Fem områden i fokus
1. Din kommuns tillgänglighet
2. Trygghetsaspekter
3. Din delaktighet och kommunens information
4. Din kommuns effektivitet
5. Din kommun som samhällsutvecklare

Överkalix
8

0

Nedan pres enteras ett urval av mått för att exemplifi era arbetet. Undersökningen i sin helhet kommer
inom kort att publiceras på kommunens hemsida.
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På området trygghet finns SCBs medborgarundersökning med och den visar att invånarna i kommunen
känner sig trygga, av de 160 deltagande kommunerna är
det bara två som har ett högre värde.

1. Din kommuns tillgänglighet

Hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen? * Redovisas som ett indextal av
möjliga 100

När det gäller måtten om tillgänglighet så uppvisar
Överkalix kommunen bra resultat när det gäller
möjligheten att få barnomsorg på önskat datum, hela
90 % får plats på önskat datum. Handläggningstiden
fö r den som beviljats plats i äldreboende är relativt
kort, 40 dagar. Tiden räknas från dag en för ansökan
till dagen då de erbjuds plats. De områden som får
låga resultat är tillgång till bibliotek och simhall på
kvällar och helger.

Medel
60

0

Överkalix
78

100
Spridning 37 – 85

Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom
förskoleverksamheten har fått plats på önskat
placeringsdatum?

*) Källa: är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Trygghet”.
Undersökningen innefattar följande frågor.
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller …
– hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er?
– hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?
– hur trygg och säker kan du känna dig mot stöld och inbrott?
– Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära är ett
sådant ideal kommer tryggheten i din kommun?

Överkalix
90 %

Medel
75 %

Medel
13

Spridning 5 - 23

Jämfö relse sker med medelv ärde samt spridningsmått som anger högsta respektive lägsta värde bland
de 160 deltagande kommunerna.

0%

Medel
53 dagar

100 %

Spridning 17 - 100 %
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3. Din delaktighet och kommunens information

Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda
boende?

När det gäller delaktighet och kommunens information är resultaten vad gäller webbin formation klart
under medelvärd e. Det har visserligen skett stora
fö rbättringar under året, men många andra
kommuner har också utvecklat sin information.

Medel
70

Överkalix
71

0

100
Spridning 50 – 85

Hur god är kommu nens webbinformation till
medborgarna? P rocent av maxpoäng.

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de
erhåller?

Medel
75 %

Överkalix
50 %

Medel
75

0

100

Överkalix
78

0

100

Spridning 42 – 94 %
Spridning 63 – 86

5. Din kommun som samhällsutvecklare

Hur väl upplever medborgarna att de har
2
inflytande över kommunens verksamhet?
Redovisas som ett indextal av möjliga 100

Medel
41

Hur stor är kommunorganisationens andel
miljöbilar av totala antal bilar?

Överkalix
41

Medel
43 %

0

Överkalix
76 %

0

100

100
Spridning 0 – 92 %

Spridning 26 – 54
Hur högt är sjukpenningstalet * bland
kommunens invånare?

4. Din kommuns effektivitet
Under din kommuns effektivitet finns förutom de
frågor som redovisats nedan, och som gett höga
resultat när det gäller studieresultat och nöjdhet med
särskilt boende och hemtjänst i kommunen, även
frågor med kostnadsmått. Kostnaden i särskilt
boenden per brukare ligger ca 2 % under genomsnitt
i undersökningen och motsvarande resultat fö r
hemtjänsten nästan 30 % lägre.

Överkalix
5,7
0

12,0
Spridning 3,4 – 10,1

*) Sjukpenningtalet redovisas som antal utbetalda dagar med
sjukpenning och arbetsskadesjukpenningar per registrerad försäkrad i åldern 16–64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sjukpenningtalet redovisas
för en tolvmånadersperiod. Alla dagar är omräknade till heldagar t ex två dagar med en halv ersättning blir EN dag. Dagar
med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Vilket resultat uppnår kommunens
grundskolor i förhållande till övriga
kommuner? Andel med som minst betyget
godkänt i svenska, matematik och engelska.
Medel Överkalix
88,1 % 91,2 %

0

Medel
6,2

Behov av fortsatt utvecklingsarbete
Förbättringsområden finns främst på området ”Din delaktighet och kommunens information”. Ett arbete pågår
med att utveckla kommunens hemsida. Ett systematiskt
kvalitetsarbete behöv er dock fortsätta överl ag dels för
att medborgarnas ska kunna ta del av de resultat som
verksamhet erna uppnår när det gäller service och ekonomi, men också för att kvalitetsmätningar är till stor
nytta i det interna arbetet i verksamheterna.

100
Spridning 69,9 – 100 %
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Finansiell analys
I detta avsnitt presenteras en analys av kommunens
resultat, finansiella ställning och ekonomiska
utveckling under det gångna året.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag

Kommunens finansiella utveckling och ställning
analyseras utifrån de fyra perspektiven resultat,
kapacitet, risk och kontroll.

Verksamh etens intäkter
och kostnader (netto)

(i procentandel)
2009 2010 2011

Hur har kommunen
balanserat sina kostnader och intäkter
under året och över
tiden?
Resultat

Risk

Avskrivningar
Netto kostnader före
finansnetto

Vilka möjligheter har
kommunen att klara av
finansiella svårigheter
på längre sikt?

Finansnetto
Total nettokostnad

Kapacitet

Kontroll

Vilken kontroll har
kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

Existerar några risker som i
framtiden kan komma att
inverka på kommunens
resultat och kapacitet?

89,5

89,9

93,3

8,7

6,4

3,6

98,2

96,3

96,9

0,6

0,4

0,3

98,8

96,7

97,1

En grundläggande förutsättning fö r god ekonomisk
hushållning är att det finns en balans mellan löpande
intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera olika kostnaders andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Verksamh etens nettokostnadsandel har stigit vilket ger
signaler om att kostnaden ökar i snabbare takt än
intäkterna-

Resultat och kapacitet
Ekonomiskt re sultat

Kostnaden per invånare har ökat mer än intäkten per
invånare

Bra resultat för 2011
Mkr

2009 2010 2011

Årets resultat

2,5

6,9

Kronor per invånare

5,7

Årets resultat

5, 7
6
4
2

2, 5
0, 7

18 305 18 310
-70 609 -73 917
-3 750 -2 153

Verksamhetens nettokostnader

-56 054 -57 760
36 742
21 436
-214
1 911

38 231
21 368
-241
1 598

0,6

I jämförelse med länet och riket såg det för 2010 ut
enligt nedan.

0
2 007

2011

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Skatteintäkter
Generella statsbidr o utjämning
Finansnetto
Årets resultat

6,9

8

2010

2008

2 009

2010

2011

För 2011 redovisas ett positivt resultat på 5,7 mkr.

Kronor per invånare

Balanskravsutredning:
Åretes redovisad e resultat
Justering reavinst/fö rlust mm
Justerat resultat

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

18 305
-70 607
-3 750

16 197 12 503
-65 147 -55 884
-2 804 -2 017

Verksamhetens nettokostn.

-56 052

-51 754 -45 398

Skatteintäkter
Generella statsbidr o utjämn
Finansnetto
Resultat före extraord.poster
Extraordinära poster
Årets resultat

36 742
21 436
-214
1 912
0
1 912

5,7
0
5,7

Kommunallagens balanskrav uppnås.
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Om kommunen ett enskilt år redovisar
negativt resultat så måste det egna kapitalet
återställas inom en treårs period. Kommunen har inte
några neg ativa underskott från tidigare år som ska
återställas.
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2010
Ök x

2010
Länet

37 323
16 123
-79
1 613
-26
1 586

2010
Riket

35 906
10 726
119
1 353
37
1 390
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Investeringar

Finansie ring

Investeringar har skett med egna medel
Mkr

Negativt finansnetto

2009 2010 2011
2009 2010 2011

Finansiering via internt
tillförda medel från
verksamhet en

20,8

21,6

15,8

Årets nettoinvesteringar

15,2

11,8

13,3

Självfinansieringsgrad %

137

183

118

Finansnetto, mkr

Mkr
Lång fristiga skulder

2009 2010 2011
88,0 75,4 69,1

Med långfristiga skulder avses skulder som har en löptid
som överstiger 1 år.

Höga nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar (Mkr)

2009 2010 2011
15,2 11,8 13,3

Avskrivningar

18,1

Nettoinvesteringar/
skatteintäkter och statsbidrag %

13,5

Lå ngfris tiga s kulder
100
80
60
40
20
0

7,6

208,4 210,1 211,5
84,4
7,3

87,4 175,0
5,7

95, 2

2 008

88

2009

2010

6 9,1

201 1

Förbättrad soliditet
%

I det andra nyckeltalet, nettoinvesteringar/skatteintäkter och statsbidrag, framgår att kommunen
under året har använt 6,3 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag till investeringar.

Soliditet
Skuldsättningsgrad
Summa
Soliditet inkl pensionsskuld äldre än 1998, %

Andelen anläggningstillgångar ökar
2009 2010

75,4

Kommunen har en hög låneskuld men 31,8 mkr är
vidareutlånat till Överkalix Värmeverk AB. Under året
har 6,3 mkr amorterats.

6,3

Det fö rsta nyckeltalet, nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar, visar att kommunen
reinvesterar i högre takt än vad anläggningstillgångarna minskat i värde genom nyttjande.

%
Summa anläggningstillgångar
Summa omsättningstillgångar
Summa

-0,9

Minskade skulder

För 2011 är självfinansieringsgrad en 118 % vilket
innebär att medel som finns kvar när den löpande
drift en är betald räcker till att finansiera årets
investeringar.

Nettoinvesteringar/
avskrivningar %

-0,7

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finan siella
intäkter och kostnader, har under 2011 fö rsämrats i
jämfö relse med 2010. Förklaringen till detta är det
jämfö relsevis låga ränt eläget under 2010 och att lån med
rörlig ränta har omsatts till lån med bunden ränta. De
fin ansiella kostnaderna uppgår till 2,4 (1,5) mkr.

En hög självfinansieringsgrad inneb är att kommunen
kan finansi era investeringar utan att låna eller att
minska den befintliga likviditeten.

Skatteintäkter och statsbidrag

-1,2

2011

70

72

76

30
100

28
100

24
100

2009 2010

2011

27
73
100

32
68
100

35
65
100

-28

-19

-21

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är
fin ansierad e med eget kapital och beskriver därm ed den
fin ansiella styrkan på lång sikt. Soliditeten har förbättrats något men den är låg och ligger under både länsoch riksgenomsnittet.
Inräkn at pensionsskulden är soliditeten negativ och har
fö rsämrats under året, detta som följd av nya beräkningsgrunder för pensionsskulden.

Andelen anläggningstillgångar ökar vilket gör det
svårare för kommunen att på kort sikt anpassa sig till
fö rändring ar.
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Risk och kontroll
Likviditeten försämras

Likvida medel, mkr
Kassalikviditet, % 1 )
Rörelsekapital, mkr 2 )

2009 2010

2011

37,1
105
3,1

23,8
87
-7,3

31,2
101
0,4

Av kommunens borgensåtagande avs er 42,0 (46,1) mkr
Stiftelsen Överk alixbostäder. Förlustansvar omfattande
40 % av beviljade bostadslån till egnahem uppgår till
2,4 (2,7) mkr. Övriga borgensförbind elser avser borgen
till Överkalix Folketshusförening 2,4 (2,5) mkr och
Lansjärvs Folketshusförening 37 (42) tkr.

1) Med kassalikviditet avses omsättningstillgångar
exklusive varulager/kortfristiga skulder
2) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus
kortfristiga skulder

För år 2011 uppgår kommunens kostnader för borgensåtagand en till 19 tkr. Förlustriskerna bedöms inte uppgå
till några större belopp.

Likviditeten är ett mått på kortfristig betalningsfö rmåga. En god likviditet betyder att kommunen har
gott om tillgångar som relativt snabbt kan omsättas
till likvida medel för utbetalningar. Amorteringar på
lån tillsammans med stora investeringar tär på
likviditeten.

Pensionsskulden ökar
Mkr (inkl löneskatt)

Pensioner som kortfristig
skuld
5,3
Avsättningar till
pensioner
4,9
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
108,5
Total pensionsskuld
118,7
Pensionsmedel
0,0
Återlånas av verksamhet en 118,7

Låneskulden minskar
2009 2010 2011
Ökad räntekostnad vid 1 %
höjning av räntan på
kommunens andel

0,4

0,4

0,3

Lån med rörlig ränta, mkr
därav kortfristig del
därav vidareutlånat

74,8
2,3
32,9

67,3
1,9
32,0

41,1
2,0
11,8

Lån med bunden ränta
därav vidareutlånat

15,5

10,0

30,0
20,0

Totalt lånebelopp

90,3

77,3

71,1

Borgensåtagande och koncernens
resultat
51,4
6,5
6,9

2011

5,2

5,4

4,4

6,5

104,3
113,9
0,0
113,9

114,1
126,0
0,0
126,0

Försäkringsavtal har skrivits med Skandia för den del av
de individuella pensionerna som överstiger 7,5 basbelopp. Kvar i kommunens förvaltning finns avtals- och
visstidspensioner.
Det åtagande som redovisas som en ansvars förbindelse
uppgår år 2011 till 114,1 mkr inklusive löneskatt.
Utredningsgrad en uppgår till 98 %.
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt räknat per invånare uppgår till 32 tkr/inv.
Finansiering av pensionsförpliktelser sker i form av
återlåning. Medlen finns placerad e i kommunens anläggningstillgångar. Ur ett riskperspektiv är det viktigt
att beakta denna pensionsskuld eft ersom några medel
inte finns fond erade för att möta de betalningar som
kommer att uppstå när skulden ska regleras.

2009 2010 2011

Borgensåtagand e
55,3
Koncern ens resultat
2,7
Kommunens resultat
2,5
Solidarisk borgen Kommuninvest

2010

Pensionsåtagandet redovisas från och med 1998 enligt
den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på
balansräkning en, dels som en ansvarsförbindelse. All
intjänad pension enligt det nya pensionssystemet avsätts
fö r individuell placering.

Kommunen har valt att ha en hög andel av lånen med
rörlig ränta. Det har medfö rt att räntekostnadern a
minskat men då även att ränterisken ökat. En ökning
med 1 % på Överkalix kommuns egen del av den totala
låneskulden med för en ökad ränt ekostnad på cirka
300 tkr. Överkalix kommun vidareutlånar 31,8 mkr till
Överkalix Värm everk AB. Värmeverket har under året
valt att överföra 20 mkr till lån med bunden ränta.

Mkr

2009

46,8
6,4
5,7

Kommunens borgensåtagand e, utöver solidarisk borgen fö r Kommuninvest, uppgår till 46,8 mkr, vilket
motsvarar cirka 13 tkr per invånare.
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Sammanfattande kommentarer/identifierade problem

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
nämndernas budgetavvikelser
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Summa nämnder

Redovisningen och den finansiella analys ens syfte är att
identifiera problem. Följande problem och positiva
faktorer som kan härledas ur den finansiella an alysen är
viktiga att lyfta fram.

2010 2011
0,4 -1,2
-0,8
0,2
1,5
0,1
0,4
0,4
1,4 -0,6

Resultaten före extrao rdinära poster har under lång
varit tid låga. Glädjande är att resultaten för såväl
2010 som 2011 varit relativt goda. De omorganisationer och neddragningar som gjorts har så här långt
fallit väl ut i ekonomisk bemärkelse. Konjunkturstöd
och sänkta sjukförs äkringsavgi ften tillsammans med
fö rbättrad e skatteunderl agsprognoser och lågt ränteläge har bidragit till att kommunen också klarat av
att ta kostnader för avg ångsvederlag och övriga
omställningskostnader. Positiva resultat ger ett större
fin ansiellt utrymme och förutsättningarna att klara
kommande år förbättras.

En viktig förutsättning fö r att uppnå god ekonomisk
hushållning är att kommunens nämnder/fö rvaltningar klarar av att bedriva verksamheten inom
tilldelade budgetanslag, det vill säga att det finns en
budget följsamhet i kommunen. Om budgetdisciplinen är svag måste reserv er finnas inbyggda både i
årsresultat och i likviditet.
Sammantaget har nämder/styrels e ett budgetöverskridande med 0,6 mkr. Kommunstyrelsens underskott överstiger de övriga nämndernas överskott.
Inom kommunstyrelsen är det verksamheter inom
tekniska förv altningen som redovisar betydande
underskott.

Låneskulden är hög men extra amorteringar har
gjorts de senaste åren vilket gör det lättare att klara
räntehöjningar.
Soliditeten har förbättrats men är fort farande låg.
Inräkn at pensionsskulden, vilken redovisas som ett
ansvarsåt agand e utan för balansräkningen, blir
soliditeten negativ och har dessutom försämrats
under året.

Under året har budgetut fallsprognoser gjorts löpande
och pekade redan under årets fö rsta månader mot
underskott. Barn- och utbildningsnämnden liksom
socialnämnden har under årets gång vidtagit åtgärder
och vänt ett prognostiserat underskott till resultat
som ligger inom budgeterad ram.

Några med el finns ej fond erade för den pensions skuld
som är redovisad som ansvarsfö rbindelse och uppgår
till 114,1 mkr 2011-12-31. Ur ett generationspersp ektiv är det inte rimligt att överlåta till kommande
generationer att fin ansiera pensions fö rpliktelser

Känslighetsanalys
Ränteföränd ring med 1 % på låneskuldens
rörliga del
Löneförändring med 1 % inkl PO
Bruttokostnadsförändring med 1 %
Förändring barnomsorgstaxa 10 %
Förändring av äldreomsorgstaxa 10 %
Förändring av vatten- och avloppstaxa 10 %
Förändring av renhållningstaxa 10 %
Socialbidrags förändring med 10 %
Förändrad utdebitering med 1 kr
Förändring av befolkningen i kommunen
med 100 personer, med samma
åldersstruktur som nu
10 heltidstjänster (22 000 kr/mån) inkl po

0,3
1,6
2,7
0,1
0,6
0,6
0,4
0,2
6,0

Överkalix kommun har en negativ befolkningsutveckling, vilket påverkar intäktsutvecklingen
negativt. Verksamhetern a måste anpassa kostnaderna
till de skatter och bidrag som kommunen erhåller.
Under året har kostnadern a ökat i snabbare takt än vad
intäkterna gjort.

mkr
mkr
mkr
mkr
mkr
mkr
mkr
mkr
mkr

5,8 mkr
3,7 mkr

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal
faktorer påverk ar kommunens ekonomi. Där går
bland annat att utläsa att varje procents löneökning
innebär en kostnad fö r kommunen på 1,6 mkr.
Däremot ger taxeförändringar relativt marginella
intäktsökningar.
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Driftredovisning 2011
Tkr

Budget

Utfall

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen

-46 604

-47 820

-1 216

Barn- och utbildningsnämnden

-66 551

-66 393

159

Socialnämnden

-85 125

-85 036

89

-874

-508

365

Summa nämnder

-199 154

-199 757

-603

Pensionskostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Återföring kapitalkostnader
Övriga poster (justering arb.giv.avg., sjukfkr.avg, pers utf stöd )
Omställningskostnader, avgångsvederlag

-7
132
75
-1
3

700
100
500
500
443
0
-1 500

-10 500
135 681
75 835
-606
4 300
1 301
-583

-2 800
3 581
335
894
857
1 301
917

1 189

5 670

4 481

Bygg- och miljönämnden

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgår till 5,7 mkr.
Samordning av linjer har medfört att kostnaderna
hållits nere. Intäkterna för industrihusen blev högre
när en ny hyresgäst, Softronic, flyttade in i lokaler
under året. Pga energieffektiviseringen har kostnaderna för en ergi sjunkit. För hela kommunstyrelsen
blev energikostnaderna ca 840 tkr lägre än budget.

Skatteintäkterna för 2011 är betydligt högre än vad
som beräknades vid budgettillfället. Sveriges
ekonomi utvecklades bättre än beräknat vilket
också påverk ar kommunens skatteintäkter positivt.
Finansnettot blev bättre än budgeterat och avgifterna till avtalsförsäk ringarn a sänktes i slutet på året
vilket också bidrar till ett förbättrat resultat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 159 tkr. Behovet av skolskjutsar minskade
under året p g a färre elever och sammanslagn a
turer, vilket gav ett överskott på ca 1,2 mkr. Däremot ökade kommunens kostnader för friskolan med
drygt 1 mkr pga ett ökat elevantal.

Sammantaget redovisar styrelser/nämnder ett
underskott på 603 tkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,2
mkr. Den tekniska avdelningen redovisar totalt ett
underskott på ca 3,5 mkr. Störst underskott, med
minst 0,5 mkr vardera, har verks amhetern a IT, drift
av fastigheter, vatten- och avloppsverk, kostproduktion samt hämtning av avfall. IT kostnaderna har
blivit höga bl a pga förbättringar av skolans datamiljö. Underskottet på driften av fastigheter beror
till viss del på kostnader för genom fö rand e av ett
projekt för en ergieffektivisering. Kostproduktionens underskott kan främst förklaras med prishöjning och mer näringsriktig kost.

Socialnämnden redovisar ett överskott på 89 tkr.
Överskott redovisas främst för IFO och hemtjänsten. IFO:s överskott beror bl a på relativt låga
kostnader för försörjningsstöd och institutionsbehandling. Underskott visar främst Brännag ården
och verksamheterna för personliga assistenter.
Brännagården har behövt utöka sin personal under
delar av året pga ökat vårdbehov.
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på
365 tkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter
fö r bygglovsansökningar.

Verksamh eter inom kommunstyrelsen som visar
överskott är bl a kommunens andel i linjetrafiken.
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Driftutfall 2009 – 2011
Netto mkr
Program/å r
0
Gemensamma lokaler och verksamheter
1
Politisk verksamhet
2
In frastruktu r, skydd mm
3
Fritid och kultur
4
Pedagogisk verksamhet
5
Vård och omsorg
6
Särskilt riktade insatser
8
Affärsverks amhet
Summa drift 0 – 8
9
Finansiering
Jämfö relsestörande;
Bidrag Migrationsverket avser 2008
Omställningskostnader, avgångsvederlag
Summa driftutfall netto

2009
-15,0
-3,1
-13,5
-9,7
-64,1
-82,6
0,1
-5,6
-193,4
199,2

2010
-17,8
-3,8
-14,4
-9,4
-63,0
-83,0
-1,2
-3,0
-195,6
205,2

2011
-18,4
-3,7
-12,6
-8,9
-63,7
-86,7
-1,4
-5,2
-200,6
206,9

1,2
-4,5
2,5

-2,7
6,9

-0,6
5,7

2 132
250
4 364
1 847
1 326
2 250
724
349
90

Netto investering
2 132
250
4 364
1 847
1 326
2 250
724
349
90

Netto budget
2 740
200
2 200
1 520
1 750
3 150
0
3 175
200

13 332

13 332

14 935

Investeringsredovisning
Tkr
Projekt
Inventari er
IT-investeringar, bredband m.m.
VA-verksamhet
Gator och vägar
Vårdbyggnad er
Övriga fastigheter
Strandskolan
Fritidsanläggningar
Furunäsets Miljöcentral (FMC)

Inkomster

Summa investeringar

Utgifter

0

Avvikelse
608
-50
-2 164
-327
424
901
-724
2 826
110
1 603

Under 2011 uppgår investeringarn a till 13,3 mkr vilket är 1,6 mkr mindre än budgeterat. Under året togs beslut
om konstgräsplan och omfördelning i budget gjordes från va-v erks amheten och från inköp av fastighet.
Anläggning av konstgräsplan flyttades dock till 2012 vilket förklarar avvikelsen på posten fritidsanläggningar.
Medel fö r inköp av fastigheten för tryggh etsboendet omfö rdelad es och köpet skjuts på framtiden. Den
ursprungliga budgeten för va-v erksamhet en var på 3,6 mkr, utfallet blev 4,4 mkr.
För en mer detaljerad redovisning av investeringarn a se bilaga 1.

Investeringsutfall 2009 – 2011
Netto mkr
Program
0
Gemensamma lokaler och verksamheter
2
In frastruktu r, skydd mm
3
Fritid och kultur
4
Pedagogisk verksamhet
5
Vård och omsorg
6
Särskilt riktade insatser
8
Affärsverks amhet

2009
0,9
1,9
0,1
5,2
1,0
6,1

2010
0,7
0,6
0,1
0,7
1,2
8,5

2011
1,0
2,0
0,3
1,5
2,5
6,0

Summa nettoinvesteringar

15,2

11,8

13,3
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Personalekonomisk redovisning

Pension
Under 2011 har 9 medarbetare avg ått med pension,
(2,2 % av de tillsvidareanställda).

Den personalekonomiska redovisningen fö r 2011 har
inriktats på att fram förallt beskriva fö rhållandet för
kommunen som helhet och endast i mindre omfattning
fö r enskilda fö rvaltningar.

Kommunen står inför fortsatt ökning av antalet
pensionsavgångar de kommande åren.

Kommunen har en personalintensiv verksamhet.
Ungefär 65 % av kommunens externa verksamhetskostnader är person alkostnader.

Pensionsåldern är flexibel mellan 65-67 år. Beräknat på
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 10 år
111 medarbetare att avgå med pension.

I arbetet med att driva en väl fungerande kommunal
verksamhet är det viktigt att följa upp och analysera
personalsituationen ur fl era perspektiv.

Beräknad pensionsavgång (antal per år)
Pensionsavgå ngar

Antalet tillsvidareanställda -dec mån

20
18

2011
78
195
86
359

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- o utbildningsnämnd
Hela kommunen

16

15

2010
75
190
87
352

11

10

5

11

11
9

11

11

8

5

0 0
0
0
20 09 2010 201 1 201 2 2013 201 4 2015 2 016 2017 2 018 2019 2020 20 21 2022

Antalet tillsvidareanställda har ökat och är nu 7 fler än
fö rra årsski ftet. En av förklaring arna till det är bland
annat att gruppen personliga assistenter ökat.

Under 2011 var den verkliga genomsnittliga åldern fö r
pensionsavgång 63,1 år.

Omräknat till helårstjänster ser fö rdelningen ut enligt
nedan:

Pension inom 10 år
(Tillsvidareanställda födda 1945-1956)

Antal årsarbetare – dec mån
2011
73,82
165,24
78,17
317,23

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- o utbildningsnämnd
Hela kommunen

Förvaltning
Kommunstyrelsen
-Varav ekonomibitr/lokalv/
ledsagare /kokerska
-varav
vaktmästare/maskinister/
yrkesarb/lastbils förare
varav handlägg are/avd chef/
fastighetsingenjör
Barn o utbildningsnämnden
-varav lärare
-varav fö rskollärare
-varav barnskötare/elev ass
-varav rektor-/ fö rv chef
-varav skolsköterska
- varav handlägg are
Socialnämnden
-varav undersköt/vårdbitr/
vårdare
-varav sjuksköterskor
-varav vaktmästare
-varav enhetschefer
-varav fö rvaltningschef- avdchef, handläggare
Totalt kommunen

2010
70,78
157,35
82,55
310,68

Anställda per åldersgrupp i procent
Ålderssammanställning
38

40
35
28

30
25
20

16
13

15
10

5

5
0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-

De anställda blir äldre
Medelåldern fö r kommunens medarbetare är ca 49 år,
fö r kvinnor ca 49 år och fö r män 50 år. Av de anställda
är 52 % 50 år eller äldre.
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Antal
16
5

Andel %
20,5

7
4
41
22
1
12
3
2
1
54
42

47,6

27,7

6
0
1
5
111

30,9
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Under de närmast e 10 åren är det särskilt stora
pensionsavgångar inom socialnämnden och BUN.

Lönekostnadern a för de olika nämnderna har fö ränd rats
enligt följande:

Gruppern a underskötersko r/vårdbiträden och vård are
har stora pensionsavgång ar, liksom gruppen lärare.

Utfall -11

Utfall -10

31/12
47,4
37,2

31/12

83,0
0,9

79,1

0,8

3,9
0,1

4,9
12,5

168,5

163,7

4,8

2,9

(Mkr)
Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnd
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Totalt

Personalomsättning
Under 2011 har totalt 16 tillsvidareanställda medarbetare slutat sina anställningar. Detta ger en extern
personalomsättning på 4,4 %. Avgångar med pension
utgör 56 % av personalomsättningen.

47,1
36,7

Förändring
Mkr
%
0,3
0,7
0,5 1,35

Antal anställda heltid/deltid
Anställningsform
Kvinnor
Män

heltid
143
60

deltid
75-99
114
16

deltid
50-74
19
3

deltid
-49
4

Total semesters kuld
Kommunens skuld till medarbetarn a i form av okompenserad övertid och ej uttagen semester är 11,7 mkr.
Skulden har ökat med 0,4 mkr jämfört med förra året.

Av antalet anställda var 78 % kvinnor och 22 % män.
Av kvinnorna har 51,08 % heltidsanställning.
Motsvarande si ffra bland männen är 75,95 %.

Hälsa

Löner-jämställdhet

Frisknärvaro 2011

Av kommunens statistik framgår att kommunen fö r
en jämställd lönepolitik. Kvinnors lön uppgick till
108,71 % av männens lön.

KS
BUN
SOC
Totalt

Av samtliga medarbetare har 34 % inte haft någon
sjukdag under året.

Medianlönen för kvinnor under 2011 var 23.991 kr och
fö r männen 22.069 kr. Den totala medianlönen är
23.518 kr.

0 dag %

1-5 dag %

>6 dag %

Nyckeltal

37,65
32,67
32,67
33,76

23,53
17,82
25,25
22,94

38,82
49,50
42,08
43,30

61,18
50,50
57,92
56,70

21,77

41,67

58,33

Frisknärvaro 2010
Totalt
36,56

Lönerörelsen

Sjukfrånvaro/snittanställd

Lokala löneöversyn er avseende 2011 har genom förts
under året. För samtliga medarbetare gäller löneökningen fr o m 1 april 2011.
Den genomsnittliga löneökningen 2011 uppgick till
2,53 %.
Prioriterade grupper var bl a enhetschefer och tillsvidareanst ällda inom kommunals avtalsområde, med en
lön understigande 19.500 kr/mån.

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnden

2011
Antal
dagar
23,20
16,40
12,14
15,25

2010
Antal
dagar
20,80
15,50
13,63
15,51

Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 0,26
dagar per anst älld under året. Sjukfrånv aron skiljer sig
åt mellan kommunens olika förvaltningar.

Personalkostnader
De extern a lönekostnadern a fö r kommunens anställda
har ökat med ca 4,8 mkr eller 2,9 % när man jämför
med 2010 års lönekostnader.

Sjukfrånv aron har minskat inom socialförv altningen.
Däremot har antal et sjukdagar ökat i barn- och
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen.
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Personalpolitiska åtgärder

Sjukfrånvaro procent

Arbetsmiljö
Total sjukfrånv aro
- kvinnor
- män
- Längre än 59 dagar
- Åldersgrupp -29 år
- Åldersgrupp 30-49 år
- Åldersgrupp 50-

2011
6,97
7,35
5,81
57,02
2,36
4,38
9,20

2010
6,86
7,66
4,58
54,48
3,19
5,84
7,79

Samarbetsprojektet med AFAhar påg ått under året.
Under 2011 har en medarb etarenkät genom förts i
projektet.
Utifrån projektet har tre områd en valts ut för fo rtsatt
arbete. De områd ena är: attityder, medarbet ar/lönesamtal och friskvård.
Friskvårdsgruppen fortsätter att arbeta med att vidareutveckla friskvårds arb etet.

Under 2011 har sjukfrånvaron i förh ållande till den
arbetad e tiden ökat något. Den långa sjukfrånvaron har
ökat något under året.
Av samtliga sjukdagar i kommunen tillfaller 57 % dem
som har en sjukperiod på 59 dagar eller längre.
Det finns ett antal medarbet are vars sjukfrånvaro
sträcker sig över flera år. Under året har 25 medarbet are
haft en frånv aro överstigande 59 dagar.

Genom årliga medarb etars amtal och regelbundna
arbetsplatsträffar, där arbetsmiljöfrågor står högt på
dagordningen, ska varje medarb etare kunna påverk a sin
arbetssituation.
Skyddsronder genom förs i samtliga verksamheter där
den fysiska och i vissa fall den psykosociala arb etsmiljön granskas.
Nyttjandegrad en fö r friskvårdstimmen är vari erand e.
Promenader, styrketräning och Qi Gong hör till de mest
populära aktiviteterna.

Bland de långtidssjukskrivna var 10 medarbetare sjukskrivna på deltid, vilket motsvarar 40,05 procent.
Under 2010 hade 38 personer en sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, av dessa var 15 medarbetare deltidssjukskrivna.
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Miljöredovisning
Avfallshantering
Produkter som har skicka ts till återvinning
2008
2009
2010
2011
Elektronik,
39
39
45
93,1
ton
“ Vitvaror”
770 st
700 st
19 ton
20,3

Överkalix kommuns angivna mål, att den årliga deponeringen av av fall skall minskas till 500 ton, har
nåtts med mycket god marginal. I dagsläget deponerar Överkalix kommun ca 2 % av den mängd avfall som deponerades innan systemet med källsortering införd es och den kommunala av fallsdeponin
stängdes. Det avfall som deponerats under 2011 har
körts till Gällivares kommuns deponiplats för omhändertag ande. Mängden av fall som deponerats har
ökat jämfört med föreg åend e år.

Totala avfallsmängder som deponerats
2008
2009
2010

2011

Antal ton

81,2

97

30

65

Avloppsrening
Huvuddelen av kommunens avlopp renas i det
kommunala reningsverket i Grelsbyn. Avloppsslammet innehåller små värden av bland annat
tungmetaller, vilket redovisas nedan. Länsstyrelsen
beslutade år 2008 om nytt tillstånd för reningsverkets verksamh et. Tungmetallhalterna håller sig
inom de värden som tillståndet medger.
Tungmetaller i slam från reningsverket
2008
2009
2010
Bly (Pb)
9,45
10
11,9
Kadmium
(Ka)
Koppar (Cu)
185
170
260
Krom (Cr)
14
15
16,7
Kvicksilver
0,2
0,27
0,44
(Hg)
Nickel (Ni)
4,4
6,1
7,56
Zink (Zn)
385
410
603

Hushållsav fallet sorteras i fraktionerna brännb art
av fall och matav fall. Det brännbara hushållsav fallet
har under 2011 körts till Bodens Värmeverk fö r förbränning. Matavfallet komposteras i kommunens
egen anläggning på Furunäsets Miljöcentral, och
den uppkomna jorden används som anläggningsjord. Mängden av inkommet brännbart av fall har
ökat med ca 10 % under år 2011 medan mängden
matav fall är jäm förligt med föregående år.

Olika slag av hushållsavfall som insamlats:
(ton)
2008
2009
2010
2011
Brännbart
809
735
800
881

2011
10

140
13
0,31
7,3
470

Enskilda avlopp

Tilläggas kan att även matavfall från Övertorn eå tas
emot och komposteras/efterb ehandlas på Furunäsets
miljöcentral. Mängden av detta uppgick år 2011 till
ca 236 ton.

Kommunen bevakar att enskilda avlopp inte förorenar miljön, skapar sanitär olägenhet eller sprider
smitta. Nya anläggningar granskas i samband med
tillståndsansökan och man arbetar för att äldre anläggningar förbättras. Ett stort antal ansökningar
om förlängt tömningsintervall för enskilda slamavskiljare och slutna tankar har inkommit under
2011. I samband med dessa ansökningar har även
inform ation om de enskilda avloppsanläggningarnas status kommit till nämndens kännedom.

Miljöåtervinning

Smittskydd

Återanv ändningsbara produkter, elektronikav fall
med mera, insamlas vid återvinningscentral en på
Furunäsets Miljöcentral. Försäljningen av reparerade möbler, cyklar med mera gav cirka 108 000 kr i
intäkter under år 2011.

Målet är att bygg- och miljönämnden ska behandla
alla smittskyddsärenden snabbt och med hög kvalitet. Detta ska ske i samverkan med smittskyddsläkaren och and ra instanser inom smittskydd.

Insamlad mängd elektronikskrot är dubbelt så stor
jämfö rt med i fjol. Vad gäller ”vita varor” (kyl,
frys, tvätt, spis etc.) så är mängden i princip som
fö rra året.

Planerade åtg ärder på sikt är att i samverkan med
smittskyddsläkaren och andra instanser inom smittskydd påbörja uppbyggnaden av ett fungerand e
kontaktnät för att kunna handlägga smittskyddsärend en snabbt och med hög kvalitet.

Komposterbart

210

230

235

233

24

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Miljöredovisning

Livsmedel
Huvudmål
Alla godkännanden, registrering ar, anmälningar och
tillstånd ska behandlas effektivt och med en säkerhet som säkerställer en god livsmedelskvalitet.

All livsmedelshantering skall ske i för ändamålet
registrerade/godkänd a livsmedelsanläggningar.
Alla verksamheter skall ha ett fungerand e system
fö r egenkontroll baserat på HACCP-principerna.

Under året har handläggning av inkommande
ärend en (löpande livsmedelskontroll) skett.

Samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen ska
inspekteras/kontrolleras inom en tid av två år.

Miljöutbildning

Livsmedel ska kontrolleras med avseende på smitta,
fö rorening ar, märkning och innehåll.

Målet med återkommande miljöutbildningar är att
säkerställa att nämndemän och tjänstemän har/ får
den kompetens som deras arbete kräv er.

Bygg- och miljönämnden ska meddela råd och
lämna inform ation till storhushåll, restauranger,
detaljhandel, tillverkare etc. med syfte att minska
risken fö r smittspridning och oredligt förfarand e.
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Sammanställd redovisning
mkr
Enhet

Ägd
andel

Kommun
Stiftelsen
Värmev erket

Enhet

Koncernbid rag
Givare
Mott

Försäljning
Köpare
Säljare

Givare

Utdelning
Givare
Mott

100 %
100 %

Ägd
andel

Kommun
Stiftelsen
Värmev erket

Ägartillskott
Givare
Mott

100 %
100 %

5,5
4,1
1,2

2,6
1,4
6,8

Lån
Mott

31,8

Borgen
Givare
Mott
42,0
42,0

31,8

Konce rnen Ö ve rkalix kommun

Fi nansiell s tällnin g

Överkalix kommun bedriver verksamh et i förvaltnings- och bolagsform. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild över
kommunens ekonomiska ställning, åtagande och
resultat. Koncernredovisningen byggs upp utifrån
moderbolaget Överk alix kommun, Stiftelsen
Överkalixbostäd er och Överk alix Värmeverk AB.

Soliditeten för koncern en har förb ättrats något
under 2011, från 27,9 % till 30,7 %. De långfristiga
skulderna har minskat och uppgår till 111,2 mkr
(122,1 mkr).
Rörelsekapitalet, det vill säga omsättningstillgångar
minskat med kortfristiga skulder, har minskat under
året och uppgår till -3,3 mkr.

Positivt resultat för koncernen
Årets resultat fö r koncern en uppgår till 6,4 mkr
(6,5 mkr). Resultaten före interna elimineringar för
de bolag som ingår i koncernen uppgår till följande:
(mkr)
· Överkalix kommun
· Stiftelsen Öv erkalixbostäder
· Överkalix Värmev erk

2010
6,9

2011
5,7

-0,5
0,1

0,7
0,0

Kon cernens årsresultat
7
6
5
4
3
2
1
0

6,5

6, 4

2,7
0,5
2008

2009

2010

20 11

Nyckeltal koncernen
2010
Verksamh etens nettokostnader/
skatteintäkter och generella
statsbidrag, utjämning
87,3 %
Avskrivningar och nedskrivningar/
skatteintäkter och generella
statsbidrag, utjämning
8,1 %
Finansnetto/skatteintäkter och
generella statsbidrag, utjämning
1,3 %
Netto kostnadsandel
96,7 %
Netto kostnadsandel efter
96,9 %
ex traordinära poster

2011

Årets resultat/eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet

8,9 %
27,9 %
105,5%

8,0 %
30,7 %
92,3 %

Finansnetto

-2,8 mkr -2,7 mkr

Rörelsekapital

4,1 mkr -3,3 mkr

90,5 %

5,2 %
1,3 %
97,0 %
97,1 %

Överkalix Värmeverk AB
Bolaget bildades 1984 och har fram till 2011-12-30
ägts till 50 % av Vattenfall AB och till 50 % av
Överkalix kommun. Från och med 2011-12-30 äger
Överkalix kommun 100 % av bolagets aktier.
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Stiftelsen Överkalixbostäder

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Stiftelsen Överk alixbostäder äg er och förvaltar
bostäder i Överkalix kommun.

Resultatet efter finansiella poster visar en förlust på
cirka -0,4 mkr (0,5mkr). Efter bokslutsdispositioner
och skatt redovisas en förlust på -16,1 tkr (66,3 tkr).
Nettoomsättningen under 2011 uppgår till mkr
15,7mkr (17,7 mkr) och rörelsekostnadern a redovisas till 15,0 mkr (16,7 mkr). Finansnettot uppgår
till -1,1 mkr (-0,6 mkr). Det egna kapitalet uppgår
vid årets slut till 5,8 mkr (6,2 mkr) inklusive
obeskattade res erv er.

Förvaltningens omfattning
Bostäder
Lokaler
Garag e
Bilplatser

Stiftelsen Överk alixbostäders finansnettot uppgår
till -1,3 mkr (-1,8 mkr). De långfristiga skulderna
som vid årets utgång uppgår till 42,0 mkr minskade
under året med 4,0 mkr. Det egna kapitalet har ökat
och uppgår den 31 december 2011 till 7,6 mkr.

Under året har 0 (3) nya anslutningar gjort till fjärrvärmenät et. Försäljningen av MWh har minskat
med cirka 14,8 % och intäkterna minskade med
10,6 %.
2010
28 168
17 470
62,0
461

2011
322
26
102
190

Det redovisade resultatet uppgår till 732,3 tkr.
Nettoomsättningen under 2011 uppgår till 7,1 mkr
(16,7 mkr) samtidigt som rörelsekostnadern a inklusive avskrivningar minskat och uppgår till 14,9 mkr
(15,4 mkr).

Årets verksamhet

2009
26 257
15 726
59,9
464

2010
350
26
102
194

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
2009
2010
2011
Nettoomsättning tkr
15 906 17 738
15 675
Resultat efter fin ans. tkr -277
460
-416
Balansomslutning tkr 42 105 43 936
40 605
Soliditet %
10,9
11
12
Avkastning på tot kap % 2,2
2
2

Värmeförsäljning
Värmelev, MWh
Intäkt, tkr
Medelpris, öre/kwh
Leveranspunkter, st

2009
354
26
102
218

Årets verksamhet

2011
23 986
15 621
65
461

Antal outhyrda lägenheter vid årets slut uppgår till
8 stycken motsvarande en vakansgrad om 2,5 %.
Under verks amhetsåret drabbad es stiftelsen av ett
hyresbort fall om 1 046 tkr (1 571 tkr). Därutöver
har hyresrabatter utgått med 557 tkr (596 tkr).
Stiftelsen har under året utfö rt underhållsåtgärder
till en kostnad om 2 029 tkr (2 162 tkr).

Värmen har under året producerats med biobränsle, torv
och olja.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till totalt 1 380 tkr
(4 836 tkr), fördelat på:
Produktionsanläggningar 1 354 tkr
Distributionsanläggningar
14 tkr
Abonnentanläggningar
12 tkr

Årets underhåll innefattar fram fö rallt målning och
utbyte av träfasad er samt utbyte av tvätt- och torkutrustning i tvättstugor.
Stiftelsen har under året dragit in Fiber LAN till
samtliga bostäder i beståndet. Anslutningen är kostnads fri för Stiftelsen. För hyresgästern a innebär
detta möjlighet till snabbare Intern etuppkoppling
(upp till 100 Mbit) samt tillgång till IP-telefoni.
Stiftelsen erbjuder nu även sina hyresgäster TV via
bredbandsn ätet.

Miljöpolicy
Överkalix Värm everk AB bedriver tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden anger
bl a utsläppsvillkor för olika föro reningar. De produktionsanläggningar som finns i Överkalix uppfyller myndigheternas krav och inga gränsv ärden
har överskridits under året.

Förväntad framtida utveckling

Förväntad framtida utveckling

Stiftelsen planerar att även fortsättningsvis arbeta
fö r minskad energianvändning och på så sätt
minska driftskostnadern a. Detta ger förutsättningar
fö r att i framtiden öka underhållsåt agandet och
därigenom vidmakthålla fastighetern as värde
långsiktigt.

Fjärrvärme fö rväntas vara fortsatt konkurrenskraftig
i Överkalix under de närmaste åren. Bolaget har
därför goda fö rutsättningar att utvecklas positivt.
Dock börjar kapacitetstaket i produktionsanläggningen vara nådd och arb etet med att säkra verkets
kapacitet i framtiden pågår. Anslutningsgraden
inom Överkalix kommun är hög och vi ser inte
någon större ökningstakt avseende nyanslutningar.
Bolagets verksamhet kommer därför att inriktas
mot att vårda och förvalta befintlig kundstock.
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FIN ANS IELLA R APPOR TER KO NC ER N EN OC H KO MMUN EN
Resultaträkning
Mkr

Not

Verksamh etens intäkter
Verksamh etens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Årets resultat

Koncernen
2011
2010

Kommunen
2011
2010

83,1
-274,5
-11,0
-202,4

87,1
-271,0
-16,9
-200,8

65,0
-262,3
-7,6
-205,0

66,1
-255,0
-13,5
-202,4

4

135,7
75,8
1,1
-3,8

132,7
77,4
0,6
-3,4

135,7
75,8
1,5
-2,4

132,7
77,4
0,8
-1,5

5

6,4

6,5

5,7

6,9

2
6

3
4

Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Not

Årets resultat
Justering för av - och nedskrivningar
Justering gjorda avsättningar pensioner och övr avsättningar
Justering ingående eget kapital
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varul ager
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga ford ringar
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

6,9
13,5
1,2

22,9

-0,7
0,3
-1,5
18,6

-0,2
-0,3
-3,1
19,3

0,7
-0,3
16,2

1,6
-4,8
18,4

6

-33,5

-14,4

-13,3

-11,8

7

0,8

-0,8

-3,2

-0,8

-32,7

-15,2

-16,5

-12,6

-10,8
15,6
4,7

-15,0
0,5
-14,6

-6,3
-0,7
-7,0

-12,6
0,9
-11,7

-10,4

-7,3

-5,9

51,6
41,2
-10,4

31,2
23,8
-7,3

37,1
31,2
-5,9

19

21

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga ford ringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22
23

6,4
11,0
2,2
1,0
20,5

6,5
16,9
-0,5

SUMMA ÅRETS FÖRÄNDRING
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring under året

41,2
31,8
-9,4

28

Kommunen
2011
2010
5,7
7,6
2,1
0,4
15,8

6

20

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av fin ansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Koncernen
2011
2010

21,6

FINANSIELLA RAPPORTER – Balansräkning

Balansräkning
Koncernen
2011
2010

Kommunen
2011
2010

157,3
44,7
0,4
202,4

151,8
27,6
16,8
196,3

105,2
11,5
37,4
154,2

99,6
11,4
33,5
144,6

1,4
24,5
3,0
28,8
57,8

0,7
24,8
4,4
36,8
66,7

21,9
3,0
23,8
48,7

22,5
3,0
31,2
56,7

260,2

263,0

202,9

201,3

11

80,0
6,4

73,3
6,5

71,3
5,7

65,2
6,9

12,
17

6,5

4,4

6,5

4,4

1,3
0,1
7,9

0,6
5,0

6,5

4,4

111,2
61,1
172,3

122,1
62,6
184,6

69,1
56,0
125,1

75,4
56,3
131,7

260,2

263,0

202,9

201,3

46,8
91,8
22,3
160,9

51,4
83,9
20,4
155,7

46,8
91,8
22,3
160,9

51,4
83,9
20,4
155,7

Tillgångar

Not

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6, 24

6

7

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kort fristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8
8
9
10

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättning och skulder
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar fö r pensioner
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Lång fristiga skulder
Kort fristiga skulder
Summa skulder

13
14

Summa ege t kapital, avsättningar och skulde r
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgensåtagand en
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa säkerheter och ansvarsförbindelser

15
16
16

17

Pensionsförpliktelse till förtroend evald
Solidarisk borgen

18

29
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Noter – Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen
Kommunen
2011
2010

Mkr med en decimal

1. Verksamhetens
intä kter
Inklusive interna poster

108,7

109,8

3. Skatteintä kter och
ko mmunalekono mis k utjämning

Avgår interna intäkter

-43,7

-43,7

Skatteintäkter

Mkr med en decimal

Koncernen
2011
2010

Verksamhetens intäkter

83,1

87,1

65,0

66,1

varav försäljningsmedel

1,3

1,8

1,3

1,8

varav taxor och avgifter

22,0

23,6

18,1

17,9

varav hyror och arrenden

24,0

24,2

9,8

9,2

varav bidrag

34,1

35,0

34,1

35,0

2,1

1,7

2,1

Generella statsbidrag

0,3

0,0

0,0

varav försäljning av
verksamhet
och entreprenader
varav försäljning av
anl.tillgångar

Preliminära skatteintäkter

Kommunen
2011
2010

132,5

131,1

132,5

131,1

Prognos slutavräkning

2,6

1,7

2,6

1,7

Differens slutlig taxering

0,5

0,1

0,5

0,1

Mellankommunal
kostnadsutj.
S: a s katteintäkter

0,0

-0,2

0,0

-0,2

135,7

132,7

135,7

132,7

Inkomstutjämning

31,2

31,5

31,2

31,5

Strukturbidrag

13,6

13,8

13,6

13,8

0,0

0,4

0,0

0,4

1,7

0,0

Införandebidrag
2. Verksamhetens
ko stnader
Inklusive interna poster
avgår interna poster
Verksamhetens
kostnader
varav personal

Koncernen
2011
2010

Kostnadsutjämning
-306,0
-274,5

-271,0

43,7
-262,3

-298,7
43,7
-255,0

18,5

16,8

18,5

16,8

Regleringsavgift

3,7

0,9

3,7

0,9

Utjämningsbidrag för
LSS
Tillf konj stöd

3,8

5,3

3,8

5,3

0,0

3,6

0,0

3,6

Kommunal
fastighetsavgift
S: a bidrag o utjämning

5,1

5,0

5,1

5,0

75,8

77,4

75,8

77,4

211,5

210,1

211,5

210,1

Ränta koncernföretag

0,6

0,4

1,1

0,6

177,7

168,9

175,9

166,4

varav entreprenader och
köp av verksamhet
varav bidrag och
transfereringar
varav konsulttjänster

28,3

29,5

26,8

27,9

14,7

13,7

14,7

13,7

4,3

4,8

4,3

4,1

varav bränsle, energi och
vatten
varav förbrn inv. och
material
varav lokal/markhy ror
och fastighetsservice

11,4

18,2

10,2

11,7

4. Finansiella intä kter
och ko stnader

12,5

11,5

11,0

10,9

Finansiella intäkter

4,7

4,1

4,7

4,6

Ränta postgiro och bank

0,4

0,1

0,3

0,1

varav diverse främmande
tjänster
varav hyra
anläggningstillgångar
varav försäkringsavgift/
riskkostnad
varav rep och underhåll
av maskiner, inventarier
och fastigheter
varav tele, data, post

5,4

2,4

3,0

2,4

Ränta kundfordringar

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,6

1,5

0,8

S: a s katteintäkter och
generella statsbidrag

2,8

2,2

2,8

2,2

1,6

1,2

1,6

1,2

Övriga finansiella
intäkter
S: a finansiella intä kter

3,9

4,1

1,2

1,3

Finansiella kostnader
-3,2

-2,1

-1,4

1,0

0,9

1,0

Räntekostnader på
långfristiga lån
Övriga räntekostnader

-4,0

0,9

-0,2

-0,2

-0,2

-0,1

varav transporter och
resor
varav övriga
kostnader

0,6

0,7

0,6

0,7

-3,4

-2,4

-1,5

5,4

3,6

4,2

S: a finansiella
ko stnader

-3,8

3,8

varav skatter/avgifter

0,8

Årets resultat enligt
resultaträkningen

6,4

6,5

5,7

6,9

Realisationsvinster

0,0

0,0

0,0

0,0

Justerat resultat

6,4

6,5

5,7

6,9

5. Årets resultat
0,6

0,0

0,0

varav jämförelsestörande
kostnader:
avgångsvederlag

1,0

2,7

1,0

2,7
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Mkr med en decimal

Koncernen
2011
2010

Kommunen
2011
2010

6. Anläggningstillg

Nyanskaffningar

45,7

47,6

45,7

47,6

3,1

0,7

3,1

0,7

Årets avskrivningar

-2,7

-2,7

-2,7

-2,7

Utgående bokfört värde

46,0

45,7

46,0

45,7

Fastigheter för
affärsverksamhet
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Utrangeringar

58,4

59,0

9,2

8,1

4,5

1,9

4,5

1,7

-0,6

-0,1

0,0

-2,3

-2,4

-0,7

-0,6

60,0

58,4

12,9

9,2

12,2

12,4

12,2

12,4

1,8

0,4

1,8

0,4

Publika fastigheter

Årets avskrivningar

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Utgående bokfört värde

13,5

12,2

13,5

12,2

Övriga fastigheter
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar

0,0

0,0

3,7

0,5

Kommuninvest

1,0

1,0

1,0

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

1,2

4,9

1,7

Överkalix Värmeverk AB

0,0

14,9

31,8

31,1

S: a långfristiga
fordringar

0,0

14,9

36,7

31,1

Stiftelsen
Överkalixbostäder
S: a grundfonds ka pital

0,0

0,7

0,7

0,7

0,0

0,7

0,7

0,7

S: a finansiella
anläggningstillg.

0,4

16,8

37,4

33,5

8. Kortfristiga
fordringar inkl förråd
Förråd

1,4

0,7

0,0

0,0

Kundfordringar

3,4

3,3

3,5

3,1

Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbet. kostnader/
uppl. intäkter
S: a kortfristiga
fordringar

8,8

14,0

8,2

13,5

12,3

7,5

10,2

5,9

25,9

25,5

21,9

22,5

3,0

4,4

3,0

3,0

3,0

4,4

3,0

3,0

Övriga
S: a a ktier och andelar

Utgående bokfört värde

Nyanskaffningar

Överkalix Värmeverk AB

Justering

Årets avskrivningar

Ingående bokfört värde

35,3

32,5

30,0

30,6

1,5

9,2

1,5

6,8

-1,5

-8,6

-1,3

-7,4

- varav justerat utgående
värde:
industrihus

-6,0

Grundfondskapita l

Exploateringsma rk
Ingående bokfört värde

2,5

2,5

2,5

2,5

S: a kortfristiga
placeringar

Nyanskaffningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

2,5

2,5

2,5

2,5

Maskiner, fordon,
inventarier
Ingående bokfört värde

35,3

33,1

30,0

10. Kassa och bank
Postgiro
Check

45,5

26,7

Nyanskaffningar

4,5

4,6

Utrangeringar

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-5,3

Utgående bokfört värde
S: a anläggningstillg.

30,3

11,4

11,6

Bank
S: a kassa och ba nk

2,4

2,1

-3,7

-2,3

-2,2

IB eget kapital

44,7

27,6

11,5

11,4

202,0

179,5

116,7

111,0

Justering ingående eget
kapital
Årets resultat

0,0

-0,8

Långfristiga fordringa r

9. Kortfristiga
placeringar
Aktieindexobligationer

Utgående bokfört värde

Kommunen
2011
2010

7. Finansiella
anläggningstillg.
Aktier och andelar

.
Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde

KommunenKoncernen
Mkr med en decimal
2011
2010

8,3

8,2

8,3

8,2

15,6

22,7

15,3

22,7

4,9

5,9

0,2

0,3

28,8

36,8

23,8

31,2

73,2

66,8

65,2

56,6

0,4

1,7

11. Eget kapital
0,4
6,4

6,5

5,7

6,9

80,0

73,3

71,3

65,2

Pensioner
Garantipensioner
Avs pens förtr vald

1,4
3,8
0,0

1,2
0,1
2,2

1,4
3,8
0,0

1,2
0,1
2,2

Särskild lönes katt
Uppskjuten skattes kuld
Öviga avsättningar
S: a avsättningar

1,3
1,1
0,3
7,9

0,9
0,6
0,2
5,0

1,3

0,9
0,0
0,0
4,4

UB eget kapital
12. Avsättningar
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Mkr med en decimal

Koncernen

Kommunen

2011

2011

2010

KoncernenKoncernen

2010

Mkr med en decimal

2010

2011

2010

42,0

46,1

42,0

46,1

42,0

46,1

42,0

46,1

SBAB

1,9

2,1

1,9

2,1

Balken Finans

0,3

0,4

0,3

0,4

Bostadskreditnämnden

0,3

0,3

0,3

0,3

S: a egna hem och
småhus

2,4

2,7

2,4

2,7

2,4

2,5

2,4

2,5

0,0

0,1

0,0

0,1

2,4

2,6

2,4

2,6

46,8

51,4

46,8

51,4

Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Särskild lönes katt

91,8

83,9

91,8

83,9

22,3

20,4

22,3

20,4

S: a
pensionsförpliktelser

114,1

104,3

114,1

104,3

15. Borgensåtagande

13. Långfristiga s kulder
Total ingående låneskuld

139,7

77,3

90,3

Kommunägda företag

Därav ingående
kortfristig del
Ingående långfristig del

-2,5

-1,9

-2,3

137,2

75,4

88,0

Stiftelsen
Överkalixbostäder
S: a kommunägda
företag

-2,1

-1,2

-1,9

0,6

-0,1

0,4

-13,6

-5,0

-11,1

122,1

69,1

75,4

Amorteringar
Förändring av kortfr. del
Inlösen av lån
S: a långfristiga s kulder

111,2

Kreditgivare
Handelsbanken

2,1

0,0

0,0

0,0

Sparbanken Nord

12,8

50,8

12,8

50,8

Kommuninvest

98,2

73,6

58,3

26,5

Nästkommande års
amortering
S: a långivare

-2,2

-2,3

-2,0

-1,9

111,2

122,1

69,1

75,4

2,0

2,3

2,0

1,9

14. Kortfristiga skulder
Kortfr skulder till
kreditinst./koncern
– varav nästa års
amorteringar
Leverantörsskulder
Moms och särskilda
punkts katter:
Personalens skatter och
avgifter
– varav källskatt

Egna hem och små hus

Föreningar
Överkalix
Folketshusförening
Lansjärvs
Folketshusförening
S: a föreningar
S: a borgensåtaganden
16. Pensionsförpiktelser

13,9

5,3

2,2

2,0

1,9

12,9

11,8

10,8

5,2

- varav
arbetsgivaravgifter
Moms
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader

Kommunen

2011

5,3

5,2

2,4

2,3

2,9

2,9

0,2

0,0

0,1

0,8

0,6

0,2

39,8

41,4

36,2

38,2

- varav upplupna löner

2,3

2,1

- varav semesterlöneskuld

9,8

9,5

- varav pensionskostn.,
inkl löneskatt

5,4

5,2

- varav upplupna
räntekostnader
-varav förutbetalda
skatteintäker
-varav avgångsvederlag/pens.lösn
varav övriga
interimsskulder
S: a kortfristiga skulder

0,3

0,1

0,0

2,8

2,8

4,0

17,3

15,6

14,5

62,6

56,0

56,3

61,1

17. Kommunalrådet har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. De regleras i PRF-KL och PBF samt
reglemente antaget av kommunfullmäktige
18. Överkalix kommun har i februari 2004 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267
kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likaly dande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 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 Överkalix
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till
223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 138 660 985 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 137 768 516 kronor.
19. Justering för övriga
ej likviditetspåverkande
poster
Förändring
garantipension, pens. avs.
Ränta pensionsskuld
S: a övriga ej likviditetspåverkande poster
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2,2

-0,5

2,0

1,2

0,1

0,0

2,1

1,2
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Mkr med en decimal

Koncernen

Kommunen

2011

2011

2010

2010

20. Ökning/mins kning
kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
S: a ö kning/mins kning
kortfristiga fordringar

0,3

-0,3

-0,4

4,3

5,3

0,2

-4,2

-3,9

0,0

1,0

0,7

1,6

Kommunen

2011

2011

2010

22. Mins kning
långfristiga s kulder
Amortering enligt plan

-1,2

-1,9

Förändring kortfristig del

-0,1

0,4

Lösen lån

-5,0

-11,1

-6,3

-12,6

-0,7

0,9

-0,7

0,9

Avgifter inom året

0,3

0,3

Avgifter mellan 1-4 år

0,5

0,3

Avgifter 5-w år

0,1

0,0

S: a amortering av
s kuld

-10,8

2010

-15,0

23. Ökning / mins kning
långfristiga fordringar
Överkalix Värmeverk
S: a ö kning/mins kning
långfristig fordran

21. Ökning/mins kning
kortfristiga s kulder
Kortfristiga skulder till
kreditinstitut och
koncernbolag

0,1

-0,4

Leverantörsskulder

1,0

0,2

Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

0,7

-0,2

S: a ö kning/mins kning
kortfristiga s kulder

Mkr med en decimal

Koncernen

-1,5

-3,1

-2,0

-4,4

-0,3

-4,8
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15,6

0,5

24. Operationell leasing
löptid >36 må n.
Avser fordon.

FINANSIELLA RAPPORTER – Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper
Överkalix kommun följer den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som lämnats av
Rådet för kommunal redovisning och Referensgruppen i redovisningsfrågor samt i tillämpliga
delar Redovisningsrådets rekommend ationer.

Exploateringstillgångar

Undantag görs vad gäller rekommend ation 17,
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelse. Rekommendationen efterlevs vad gäller
värderingen av pensions förpliktelser men inte fullt
ut vad gäller upplysningar i not.

Leasingåtag anden redovis as i huvudsak enligt
reglern a för operationell leasing.

Exploateringstillgångar är bok förd a under
materiella anläggningstillgångar.
Leasingåtaganden

Omsättningstillgångar
Kund fordringar som är äldre än 12 månader redo visas i bokslutet som osäkra ford ringar. Kort fristiga
placering ar värd eras till det lägsta av anskaffningsoch marknadsvärde.

Undantag görs fö r redovisning av exploateringstillgångar, vilka redovisas som anläggningstillgångar. Enligt KRL 6:7 ska de klassificeras som en
omsättningstillgång och värderas enligt lägsta
värdets princip. Anledningen till undantaget är att
kommunens försäljning av mark är ytterst
marginell.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld
som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.

Undantag görs fö r noten till anläggningstillgångar.
Den är inte fullt så detaljerad som RKR:s rekommendation nr 11 anvisar.

Den samlade pensionsskulden återfinns under
raderna avsättningar fö r pensioner, kortfristiga
skulder och som ansvarsfö rbindelse utan för
balansräkning en.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till
anskaffningsv ärden om inte annat anges nedan.

Kommunen har beslutat att från och med 1998
årligen betala hela det årliga intjänandet av
pensionen fö r individuell avsättning.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärd en efter avdrag för planenliga avskrivningar. Investeringsbidrag har tidigare år redu cerat anläggningstillgångens anskaffningsvärd e och tillgångarna
värderas i dessa fall till nettoanskaffningsvärd et
vilket ligger till grund för avskrivning. Planenliga
avskrivningar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förv äntad ekonomisk
livslängd. Avskrivningstider bestäms med hjälp av
SKL:s rekommendationer men en individuell
bedömning görs ifall en investerings nyttjandetid
kan tänkas avvika från föreslagen avsk rivningstid.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider.

Under ansvars förbindelse finns de pensions förpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och
pensionstagare fö re 1998. Värderingen av pensionsfö rpliktelserna är fr o m bokslut 2007 gjord med
tillämpning av ”Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld, RIPS -07”.
Koncernen Överkalix kommun
Redovisningen har upprättats enligt förvärvs metoden med proportionell konsolidering, endast
ägda andelar av dotterföretagens resultat- och
balansräkning ar intas i den sammanställda
redovisningen.
Den sammanställda redovisningen visar koncern ens
fö rhålland en mot externa parter varför intern a
mellanhavand en eliminerats. Enligt rekommendation 8:2 ställs krav på att de uppgifter som
fö rvaltningsberättelsen ska innehålla även ska
omfatta den kommunal verksamhet som bedrivs av
andra juridiska personer. Denna rekom mendation
efterl evs ej fullt ut. Sammanställda resultat- och
balansräkning ar redovisas, däremot redovisas
koncern bolagens verksamh et i ett eget kapitel under
fö rvaltningsberättelsen

Fastigheter och anläggningar
20,33 och 50 år
Maskiner och inventarier
5 och 10 år
VA-anläggning ar
33 år
Aktier, andelar och mark avskrivs ej.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter investeringen. Vid större
investeringar som pågår under längre tid påbörjas
avskrivning när investeringen är klar. Vid förändrad
användning eller onormalt slitage avskrivs anläggningstillgången i snabbare takt.
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Kommunfullmäktige
Inom verksamheten för ens amkommande barn har
i genomsnitt 14-16 barn behov av god man. Under
året har 8 gode män varit tilldelade uppdrag inom
denna verksam het.

Ordförande: Anne Jakobsson (s)
1:e vice ordförande: Bengt-Erik Rolfs (s)
2:e vice ordförande: Christina Hjelm (c)

Inom ÖF:s verksamhet har under 2011 interna mål
utform ats för perioden 2011-2014, verksamhetsplan för 2012 och rutiner i samband med årsredovisning. Vidare har datasystem upphandlats i samverkan med Överto rneå kommun.

Resultaträkning
Mkr
Intäkter
Kostnader
Varav arvoden
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

2009
0,1
-1,1
-0,4
-1,0
1,0
0,0

2010
0,1
-1,1
-0,5
-1,0
1,1
0,1

2011
0,0
-1,2
-0,5
-1,2
1,1
0,0

Kommunrevisionen
Ordförande: Per-Henning Åström (v)
Vice ordförande: Ove Henriksson (s)
Verksamheten
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Vidare ska revisorern a bland annat granska om
kommunens årsredovisning har upprättats enligt
den kommunala redovisningslagen.

Kommunfullmäktiges verksamh et omfattar
kontona kommunfullmäktige, stöd till politiska
partier, revision och valnämnd.

Kommunfullmäktige

Revisorerna ska bland annat pröva om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställand e sätt. Vidare ska
revisorerna pröva att räkensk aperna är rättvisande
och att den kontroll som utövas inom nämnderna
är tillräcklig samt att kommunstyrelsens och övriga
nämnders beslut och åtgärder överensstämmer med
fö r verksamhet en gällande bestämmelser. Bland
annat har följande granskning ar ut förts under året:

Verksamheten
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige anger ram en
fö r kommunens verksamhet, fastställer budget och
utdebitering, reglementen för nämnder, taxor,
planer med mera.
Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och
19 ersättare. Under 2011 har 6 sammanträden
genom förts. Mandatfö rdelningen i fullmäktige är:
18 (s), 5 (v), 5 (c), 1 (m), 1 (fp) och 1 (mp).

•
•
•
•

Ekonomi
Nettokostnadern a fö r kommunfullmäktige uppgår
till 1 165 tkr, vilket innebär ett överskridande av
budgeten med 50 tkr. Kostnaderna för arvod en är
avsevärt högre än budgeterat.

Årsredovisning och delårsbokslut
Löpande granskning/intern kontroll
Ansvarsutövning samtliga styrelser/nämnder
Djupgranskning av överförmynd arens
verksamhet

Ekonomi

Revisionens bokförda kostnader uppgår till
494 tkr, varav 329 tkr avser konsultkostnader.

Överförmyndare

Valnämnden

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmynd arnämnd. För tidsperioden 2011-2014 har kommunfullmäktige i Överkalix kommun beslut att kommunen skall ha en
överförmynd are och en ersättare fö r överfö rmyndare. Överförmyndaren (ÖF) är en kommunal tillsynsmyndighet. ÖF:s uppgift är att utöva tillsyn
över förmyndare, gode män och förv altare. Genom
sin tillsyn skall ÖF motverka rättsförluster för de
svagaste i samhället. Länsstyrelsen har till uppgift
att utöva tillsyn över ÖF. I Överkalix kommun
fanns vid årsskiftet 51 personer som hade god man
och 4 personer som hade fö rvaltare. Dessa uppdrag
sköttes av 35 gode män/förv altare.

Ordförande: Cenneth Pettersson (s)
1:e vice ordförande: Inger Nilsson (s)
Valnämnden är ansv arig för genom förande av val
och folkomröstningar på lokal nivå. Valnämnden
har ansvar fö r översyn av indelning i valdistrikt,
vallokaler, utbildning av valförrättare, röstning i
vallokaler och på institution samt preliminär rösträkning.
Ekonomi
Valnämndens nettokostnader uppgår 2011 till
1 tkr, budgeterat belopp är 7 tkr.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Birgitta Persson (s)
Kommunchef: Maria Henriksson
Ekonomikontoret ansvarar för samordning och
utveckling av de processer som säkerställer en god
ekonomi enligt kommunens vision. I detta ingår att
initiera åtgärder fö r att anpassa och förbättra system
och rutiner samt att ge förvaltningarn a service och
konsultativt stöd inom kontorets olika verksamhetsområden. Ekonomikontoret utgör med sin
specialistkompetens en gemensam resurs för
kommunens förvaltningar och bolag.

Resultaträkning
Mkr
2009
2010
2011
Intäkter
78,5
79,8
77,8
Kostnader
-121,8 -125,5 -124,5
Varav personalkostnader -47,2 -46,6 -46,9
Netto kostnad
-47,1 -45,7 -46,7
Budget
47,0
46,0
45,5
Avvikelse
-0,1
0,3
-1,2

Personalkontoret har det samlade arb etsgivaransvaret i kommunen. I ansvaret ingår att ge den
politiska ledningen service inom personal- och
organisationsområdet bland annat genom att initiera
frågor av strat egisk karaktär. Personalkontoret
erbjuder ocks å fö rvaltningarn a pro fessionellt stöd
som rådgivare, utbildare, specialister och upprättar
aktivitetsplaner i samråd med övriga förv altningar.

Ve rksamheten
Kommunstyrelsen leder och samordnar fö rvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar
fö r kommunens utveckling samt ekonomiska
ställning. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår
även den verksamh et som bedrivs i föret ag.

Näringslivskontoret
Sedan september 2011 bedrivs kommunens
näringslivsarbete i egen regi. En näringslivsutvecklare har anställts för att leda arb etet mot tre
mål: arbeta för utveckling av befintliga företag,
attrahera nyetableringar till kommunen samt öka
andelen nystartad e föret ag.

Kommunstyrelsens förv altning är indelad i fem
avdelningar: näringslivs- och frontkontoret,
ekonomi-, personal- och tekniska avdelningen.
Under kommunstyrelsen finns två utskott: kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskottet.
Ytterligare verksamheter som finns under kommunstyrelsens ansvarsområd e är flyktingmottagning,
HVB-hem fö r ensamkommande barn, satellitboendet på Järvstigen samt Högskolefö rbundet Östra
Norrbotten.

Tekniska kontoret
Tekniska kontoret svarar fö r en stor del av kommunens service till medborgarna genom ansvar för
VA, renhållning, gator, vägar, grönytor, kommunens alla fastigheter och fritidsanläggningar, städoch matpool samt kommunens IT-drift och service.
Tekniska kontoret har även i uppgift att ansvara för
bostadsanpassningar, upphandling för samtliga
fö rvaltningar, energi rådgivning, bredbandsprojekt,
exploateringsverksamhet och fysisk planering.
Tekniska kontorets uppdrag är att i dialog med
medborgare och andra aktörer utveckl a en infrastruktur som skapar en god livsmiljö såväl i fastighetsbeståndet som i vår närmiljö. Vidare ska tekniska kontoret med beaktande av kundbehov och
tillgängliga ekonomiska ramar utifrån de mål som
kommunstyrelsen fastställer ut form a mål och
handlingsplaner, följa upp beslut och kvalitetssäkra
de verksamheter man ansvarar för.

Kommunkansliet (frontkontoret, ekonomi- och
personalkontoret)
Kommunkansliet är en strategisk och operativ
resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har. Kommunkansliets olika kontor har till
uppgift att fö rtydliga kommunstyrelsens mål och
vara pådriv ande och stödjande för samtliga fö rvaltningar. Respektive kontor ska utifrån sitt ansvarsområde bidra med aktiviteter på uppdrag av
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Frontkontoret ansvarar fö r växel, postöppning och
diarium för samtliga fö rvaltningar samt handlägger
hela ärend ekedjan fö r kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kontoret utgör också en resurs fö r
kommunen i kommunjuridiska frågor, tillsyns- och
arkiv frågor. Kansliet administrerar de allmänna
valen och övervak ar att gällande regler och rutiner
utförs korrekt. Kontoret ansvarar fö r info rmation på
kommunens hemsida samt samordnar övrig
kommunal information.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten ska aktivt arbeta förebyggande
fö r att minska antalet olyckshändelser och larm i
samhället. Dessutom svarar räddningstjänsten för
verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser
hindra och begräns a skador på människor, egendom
och miljö. Räddningstjänstens honnörsord
”Hjälper-Räddar-Släck er” är en beskrivning av en
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Kommunen ansvarar fö r till exempel bosättning,
samhällsorientering, skola och barnomsorg.

verksamhet som innefattar trygghet. Räddningstjänstens arbete ska planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och
genom föras på ett effektivt sätt.

Ensamkommande barn
Under 2011 har vi tagit emot 11 nya ungdomar och
12 ungdomar har skrivits ut från HVB-h emmen,
varav 4 har bosatt sig i Överkalix och de övriga har
flyttat till andra orter. Ungdomarna som anlänt
2011 kommer bl a från Afghanistan, Somalia,
Uganda, Syrien, Ryssland och Vietnam.

Förändringar i samhället medfö r också förändrad e
krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav
sätts det förebygg ande arb etet allt mer i fokus.
Verksamh eten regleras i speciallagar och på lokal
nivå är de av fullmäktige antagn a handlingsprogrammen styrande. Den skadefö rebygg ande verk samheten sker genom tillsyn, brandteknisk information, rådgivning och utbildning.

Drogförebyggande
Det drog förebygg ande arbetet har bedrivits i
projekt form under några års tid. Målet har varit att
införa arb etsmetoder som kan utgöra en grund i ett
långsiktigt förebyggand e arbet e samt att arbeta med
inform ation och opinion för att framh ålla värderingar i samhället som prioriterar det hälsofrämjand e
och fö rebyggand e. För att informera om ungdomar
och alkohol har kampanjen ”Tänk om” riktats till
fö räldrar. Till sommarmarknad en har kampanjen
”Varannan vatten ” använts i samarbete med
kommunens krögare.

Flyktingmottagning
Flyktingmottagningen mål är att våra nyanlända ska
bli självförsörjande, lära sig svenska och integreras
i samhället. Detta ska ske genom att ta tillvara på
deras tidigare kunskaper och erfarenh eter, uppmuntra till en aktiv fritid, delta i språkundervisning
och ha en språkpraktik.
Kvotflyktingar
Överkalix kommun har sedan 2006 tagit emot kvotflyktingar från Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien och Somalia. Ett 60-tal kvotflyktingar finns i kommunen idag, varav häl ften är
vuxna och hälft en barn.

När det gäller tobaksprev ention används nu metoden Tobaksfri Duo i skolan. Via olika samarbeten
har arbet et också bidragit till att olika föräldrautbildningar nu kan erbjudas i kommunen.

Grupphem för ensamkommande flyktingbarn
Överkalix Kommun har ett avtal med migrationsverket om anordnande av boend e till 16 barn utan
legal vårdnadshav are i Sverige i åldrarna 14-18 år.
Kommunen har två HVB-hem, Älgen och Loet
samt ett övergångsboende som består av 4 fullt
utrustade enrumslägenh eter. Lägenh etern a är till för
att ungdomarna ska få träna att bo själva innan de
flyttar till eget boende.

Modellområdes projektet
”Modellområden, psykisk hälsa barn och unga” är
ett utvecklingsarbete inom Sveriges kommuner och
landsting, SKL, med syftet att barns och ungdomars
psykiska hälsa ska mötas med en helhet. Arbetet
har skett i 14 olika modellområden spridda över
landet. Överkalix har tillsammans med Haparanda,
Kalix och Övertorneå kommuner samt Norrbottens
Läns Landsting utgjort ett av dessa 14 områden.
Under 2011 har två workshops på ämnet hållits
samt två politikerkonferenser. I projektet har utbildning varit en viktig del och flera utbildningsdagar
dagar har genom förts. Utbildningarna har nått målgrupper som primärvårdsläk are, barnpsykiatri, elevhälsa, skolpersonal och socialtjänst.

HVB- hemmen är dygnetrunt bemannat och personalens roll är att stödja och vägleda ungdomarna i
vardag en. HVB-hemmen ska erbjuda en trygg,
meningsfull och lärorik miljö till ungdomarna.
Övergrip ande mål fö r verksamhet en är att ge ungdomarna förutsättningar fö r en bra integration i det
svenska samhället och att arbeta för att ungdomarna
ska bli självständiga och klara ett framtida eget
boende och möjlighet till egen försörjning.

Under året har bland annat det praktiska arbetet
kring Norrbus överenskommelsen implementerats i
landstingets och kommunernas berörda verks amheter, vidare har en satsning gjorts på föräldrastödsprogrammet Komet. Projektet har också
bidragit till ett bra samarbete mellan berörda verksamheter i kommuner och landsting, med en god
fö rståelse för varand ras arb etsuppgift er.

Händelser av betydelse
Kommunkansliet
Flyktingmottagning
År 2011 tog Överkalix kommun emot 12 kvotflyktingar från Somalia. Den 1 december 2010 kom en
ny reform som innebär att kommunen inte längre
har det samordnande ansv aret för nyanländ as etableringsinsatser, numera har arb ets förmedlingen det.

Turistbyrån
Turistbyrån har på uppdrag av Överkalix kommun
under året bed rivits av organisationen Heart o f
Lapland. Under sommaren har turistinfo rmationen
funnits i lokaler på campingen.
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Satellitboendet

Tekniska kontoret

Satellitbostädernas 16 lägenheter har under året
utökats med ytterligare två på Järvstigen. Dessa ägs
av Stiftelsen Överk alixbostäder. Vid årsskiftet
2011/12 var 17 av 18 lägenheter uthyrda. En av
lägenheterna är samlingslägenhet och träffpunkt för
de boende. Medelåldern på de 21 seniorer som bor i
Satellitbostäderna är i dag 80,6 år. Den äldsta är 95
år och den yngsta är 63 år. Av dessa har sju haft
hjälp från hemtjänsten.

Fastigheter
Bilfrakts etablering under 2010 kan få mång a och,
fö r oss, stora positiva konsekvenser. Det pågår
ständigt samtal om eventuell utökning av deras
verksamhet.
Under 2011 har ett antal nya hyresgäster kommit
till i kommunens fastighetsbestånd. De finns idag
nära nog inga lediga ytor i industrilokaler. Vakansgraden i Företagscentrum Poxkroken har minskat
betydligt under senare en del. Här är det stora hotet
att en av de större hyresgästern a är på väg bort.
Det pågår samtal med en presumtiv hyresgäst om
en större lokalyta.

Under året har samlingslägenheten nyttjats till
privat fest vid tre tillfällen och för tillfälliga
övernattningar 22 nätter av anhöriga till hyresgästerna. nyårsafton, Alla hjärtans dag, fettisdag,
våffeldagen, påsk, valborgsmässoafton (med vacker
körsång ute vid grillplatsen, fram fö rd av medlemmar ur kyrkokören och lärarkören ”Tonsilarna”),
surströmmingspremiären, Lucia (elev er från
friskolan) och jul (dan-före-doppared agen) samt
några födels edagar har firats gemens amt. Kortare
dagsutflykter har gjorts i närområdet med picknick.
I den årliga hembygdsfesten på Martingård en
deltog också några av hyresg ästerna.

De nya avtalen för elen ergi ger bättre möjligheter
att prognostisera kostnader för energi under de
närmaste åren. Med det nya avtalet har kostnaderna
fö r elenergi sjunkit betydligt jämfört med de
senaste fyra åren, medan kostnadern a fö r fjärrvärm e
ökat. Trots detta är trenden i omvärlden att elenergi
blir dyrare.
Under året har tekniska fo rtsatt och utfört energioptimeringsplaner tillsammans med anlitade
konsulten Schneider Electronic. Under den nu
pågåend e projektperiod en (3 år från 2010-01-01 )
har det bedömts att de planerade och framtida
investeringarn a och optimeringar ska ge ca 20 %
besparing – det betyder ca 2,4 GWh (2 400 000
kWh). Detta mål verkar vara uppnått redan nu när
halva projekttiden gått.

Lusthuset och uteplatsen mot södersidan är mycket
uppskattade. Grillning vid eldstaden har också varit
populär. Odlingslotten har legat i träda förra
sommaren, men under odlingssäsongen 2011 togs
den åter i bruk. Ett samarbete med Studiefrämjandet
ledde till att marken har kunnat nyttjas av en grupp
kvinnor, kvotflyktingar, från Etiopien och Somalia.
Det var en fröjd fö r ögat hos hyresgästerna, att åter
få se gröda stiga upp ur marken men också att få
vara med och glädjas åt skörden – även om ens
egen kropp inte lägre orkar, trots att viljan finns
där.

Fortsatt arbete med att upprätta underhållsplaner för
fastighetsbeståndet kommer att fo rtsätta under
2012. Målet, att det ska finnas underh ållsplaner för
hela fastighetsbeståndet 2014, ligger fast.

Senior-Qigong har fortsatt också under 2011 med
5-8 deltagare. I samarb ete med Studiefrämjandet
har s.k. ”terapihundar” kommit på besök, till
mångas glädje och fö rtjusning. Träffarn a har ägt
rum i samlingslokalen 12 gånger under året.

Kommunens fritidsanläggningar har generellt fö rhållandevis höga beläggningar. Däremot finns det
anläggningar som behöver en utveckling för att öka
nyttjandegraden. Bland dessa finns bl.a. Lappbergets skidanläggning. De flesta av anläggningarn a
drivs i samarbete med Överkalix IF.

Övrigt
Året har prägl ats av ett fortsatt budgetarbet e följt av
riskanalyser, framtag ande av handlingsplaner samt
fö rhandlingar. Överk alix kommun har genomfört en
stor omställning av verksamheternas fö rutsättningar. Ekonomikontoret har fortsatt att utbilda
chefer/ arbetsled are i ekonomisystemet, budget- och
budgetupp följningsmetodik.

Lokalvård och kostproduktion
Satsningen på certifi ering och utbildningar inom
områdena har gett gott resultat både då det gäller de
anställdas arbetssituation och resultaten av utförd a
arbeten.
Kostproduktionen står inför ett generationsskifte
med förh ållandevis många pensionsavgång ar under
de närmaste åren. Det finns behov av nyrekrytering
av personal inom kostproduktionen.

Under året har välkomstfoldern tryckts upp i nytt
fo rmat och skickats ut till nyinflyttade överk alixbor. Foldern innehåller information om kommunen,
kartor, rabattkuponger mm. Cirka 100 exemplar per
år skickas ut.
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Renhållning

IT – informationsteknik

Furunäsets Miljöcentral har visat sig vara en god
investering. Samordningsvinsterna är betydande,
men största vinsten är att tillgängligheten för
kommunens medborgare har fö rbättrats betydligt.
Eft er de senaste personalminskningarna finns
bidragsanställd personal i verksamheten end ast
tillfälligtvis. Under året förlorade kommunen
entreprenad en som insamlare av glasförp ackningar.

Under 2010 införd es tunna klienter i kommunens
verksamhet. Detta har med fört att de fl esta stationära pc på arb etsplatsern a nu är borta. Under året
har skolorna slutfört investeringar i helt ny datormiljö för elever och person al.
Den låga bemanningen inom IT, och den stora
efterfråg an på hjälp och support är ett bekymmer
som måste lösas. En stor del för att nå framgång är
att utbilda användarna för att nå en datormognad
som minimerar behovet av extern hjälp. Det finns
anledning att söka kontakt med andra kommuner
fö r att inleda samarbete inom teknik och verksamhetssystem.

Det finns ett behov av att anpassa renhållningstaxor
så att kostnaderna betalas av rätt kunder. Under
2012 fortsätter arbet et med översyn och komma
med förslag till förändringar. Fokus kommer att
riktas på förslag till debitering av fritidshus.
Det var med viss förvåning och besvikelse det
kunde konstateras att den plockanalys som gjordes
av av fall från hushåll i kommunen, visade sig vara
dåligt sorterat. Renhållningen gör en analys för att
kunna sätta in rätt åtgärder fö r att nå upp till de
goda resultat som tidigare plockanalyser visat.

Gator och park
Del av Ringvägen i Tallvik har byggts om. Beläggning ska enligt planerna ske under 2012. Under
verksamhetsperioden har visst underhåll gjorts i
kommunens gator.

Vatten och avlopp

Under 2011 fo rtsatte utbytet av väg- och gatubelysning. Vid årets slut är ca hälften av beståndet av belysningar för gator och väg ar utbytta. Av kommunens ca 1 850 ljuspunkter bekostar Trafikv erket
drift och underh åll av 327 st.

Under hösten påbörjad es fö rläggning av ny matarledning för vatten, från Halljärv till Svartbyn. Ledningen kopplas på i Grelsbyn och ansluts till högreservoaren i Vitmyrberget i Svartbyn. Arbetet
kommer att färdigställas i månadsski ftet mars/april
2012.

När arb etet är slutfö rt beräknas en ergibehov et fö r
belysning av gator och vägar ha minskat med ca
120 000 kWh per år. Besparingen blir då ca 50 %.

De reinvesteringsarbet en som gjorts i Halljärvs
vattenverk har med fört bättre kontroll över flöden
och fö rbrukningar samt att man får bättre upp följningar. Med de åtgärder som gjorts har svinnet på
ledningsnätet minskat med ca 100 m3/dygn. Minskningen motsvarar ca 12 %.

Vid arbetet har viss utökning av antalet armaturer
gjorts i Lansjärv. Under 2011 har viss komplettering utförts med några få armaturer. På något
ställe har också armaturer tagits ned. Vid beräkningen av besparingar har tagits hänsyn till detta.

Vattenkvaliteten vid Hultets vattenverk har varit
låg. Endast med omfattand e och kostsamma
reningsåtgärd er har vattnet kunnat göras tjänligt.
Ny matarledning har dragits från Bohedens vattenverk. Från hösten 2011 får bostädern a i Hultet sitt
vatten från Bohedens vattenverk.

Parallellt pågår också en översyn av stolpbelysningar av skolgårdar, gångväg ar, parkering ar,
parker och torg. Här planeras också viss utökning
av antalet ljuspunkter. Inom dessa områden beräknas energibesp aringen totalt uppgå till ca 50 %.

Grelsbyns reningsverk har under de senaste fyra
åren genomgått årliga ombyggnader och maskininvesteringar. Arbetena kommer att med föra att
kommunens största reningsverk med den nu påbörjade ”sista” investering en (biobädd och omrörare) blir ett modernt verk som i huvudsak körs
automatiskt och kommer att kunna fjärrövervakas.

Personal
Många av de investeringar som gjorts för dri ft och
underhåll inom tekniska kontorets verksamhetsområden, har syft at mot att motverka negativa
följder av att verksamhetern a får färre medarb etare.
Tekniska kontorets teknikverksamheter har tidigare
fått kännas vid stora neddragningar av bemanningen. Kontoret har under 2011 till stora delar
uppnått det antal utbildningar som planerats för att
fö rbättra kvalitet, arbetsinnehåll och arb etsmiljö för
personalen. Under 2012 ska utbildningsinsatserna
fö r den kollektiva personalen fortsätta.

Under 2011 har en grupp arbetat med att se över de
allmänna bestämmelsern a fö r vatten och avlopp
(ABVA) och fortsätter med revidering av taxekonstruktionen för VA. Kommunen behöver se
över och ta ställning till hur fritidshus ska debiteras
i framtiden. Tekniska kommer med förslag om detta
under 2012.
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Räddningstjänsten
elstörningar. Arbetet inom kommunen har genomfö rts i samverkan med övriga förv altningar och
bolag.
Räddningstjänstens organisation
Kommunstyrelsen i Överkalix kommun är den
nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor med
undantag fö r myndighetsutövning avseende kommunala byggnader. Dessa frågor handläggs av
bygg- och miljönämnden. Räddningstjänsten har en
brandstation i tätorten Bränna. Kommunen utgör
eget sotningsdistrikt.
Räddningstjänst
Inom förv altningen finns en räddningsch ef på
heltid. En är anställd på 50 % som säkerhetssamordnare. Härutöver finns 17 deltidsanställda
brandmän och fyra styrkeledare. Avtal om stf.
räddningschef p å 10% finns med Luleå kommun.
Under året har två nyanställningar av deltidsanställda brandmän gjorts och två deltidsanställda
brandmän har slutat. Av de deltidsanställda brandmännen är tre kvinnor. Medelåldern bland den
deltidsanställda personalen är 41,5 år.

Räddningstjänstens mål för såväl den operativa
verksamhet en som för det fö rebygg ande arb etet,
avseend e bland annat tillsyn, utbildning och
inform ation, har uppnåtts under år 2011. Under året
har tillsyn genomförts i enlighet med Lag om skydd
mot olyckor och med, den av kommunen antagna,
tillsynsplanen.
Sotningen har föränd rats sedan Lag om skydd mot
olyckor började gälla. Sotning/rengöring och
brandskyddskontroll har genom förts i enlighet med
gällande lagstiftning och föresk ri fter. Ett beslut om
egensotning har under året meddelats i kommunen.
Sotning/rengöring och brandskyddskontroll i
Överkalix kommun bedrivs på uppdrag av
kommunen av Sotarn i Överkalix AB.

Årets viktiga händelser
Två brandmän anställdes under året.
11 kurser = 93 personer har utbildats i allmän
brandkunskap under året. Samtliga elever i år 2 och
5 har utbildats i brandkunskap, samt år 1-3 och 4-6
på friskolan.

Arbetet med att utveckla den operativa samverkan i
Norrbottens län har fortsatt under året. Det innebär
bland annat att det finns en samsyn på operativ
organisation i länet samt att räddningstjänsten
arbetar delvis med gränslös räddningstjänst. Det
kan röra sig om trafikolyckor. En gemensam
ledningscentral finns i anslutning till länets SOScentral. Arbetet för fo rtsatt utveckling av det
operativa samarbetet i länet fortsätter. Under 2011
beslutades också att samarbetet inom länets
räddningstjänster ska fortsätta att utvecklas.

Tre dagar med öppet hus genomfördes under
Överkalix marknad. Under marknadshelgen fanns
en styrka på heltid på stationen.
Töre larmas automatiskt vid trafikolyckor på E10
fram till Svartbyn (Överkalix larmas ned till
Morjärv).
Statistik insats
Räddningskåren larmad es till 72 händelser under
året, varav 4 i annan kommun. Under 2011 har
antalet händelser i Överk alix kommun minskat
något i förhålland e till föregående år. 8 bränder i
byggnad inträffad e, en mindre än föregåend e år. 19
trafikolyckor inträffad e i kommunen under året, åtta
fl er än 2010. 14 felaktiga automatlarm inträffade.
Tre personer omkom i olyckor under året. Totala
antalet mantimmar vid insatser under året var 648.
(570.år 2010)

Den 1 september 2010 överförd es ansvaret för
handläggning av tillstånd och tillsyn av explosiva
varor från polismyndigheten till kommunen. I
Överkalix kommun ansvarar räddningstjänsten fö r
handläggning av dessa ärend en. Räddningstjänsten
handlägger äv en ärenden gällande tillståndsgivning
som tillsynsverksamhet brand farliga och explosiva
varor samt tillsyn. Under året har ett omfattand e
arbete (Styrel) genom förts inom kommunen i samarbete med bland annat länsstyrelsen i syfte att förbered a kommunen på omfattand e elbort fall och
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Presentationer/nyckeltal
Räddningstjänst
Utryckningar
Tillsy n (LSO)
Tillsy n (LBE)

2009
70
9
3

2010
78
5
0

2011
72
13
11

Säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordn aren jobbar utifrån lagen om
extraordin ära händ elser (LEH) och lagen om skydd
mot olyckor (LSO) mot det krav som Myndigheten
fö r samhällsskydd och beredskap (MSB) och
länsstyrelsen ställer.

Utrymningsövning Tallviksgården
Framtid
Enligt statistik under 2009 och 2011 så ligger vi
över medel vad gäller bränd er i lägenheter och
villor. För att minska dessa har vi börjat med
bostadstillsyn i flerbostadshus, gällande brandskyddet i själva byggnaden samt hos lägenhetsinnehavaren. Där tittar vi så att alla har en fungerande brandv arn are hemma. Samtidigt informerar vi
om hur man förebygger bränder och vad man skall
göra ifall det inträffar en brand. Vi ska även ut till
byarna och in formera om bränder och olyckor i
hem och närområdet. Visionen är att vi ska förebygga så att inga bränder inträffar. Detta innefattar
att vi ska synas mer på samhället och informera
invånarna om bränder och olyckor. Vi tror att detta
ska hjälpa Överkalix kommuns innevånare att bli
mer riskmedvetna och som ska leda till färre
bränder i byggnader under 2012.

Säkerhetssamordn aren arbetar för att skapa ett
aktivt säkerhets- och beredsk apsarb ete som ger en
god krishanteringsfö rmåga i kommunen. Säkerhetssamordnaren samarbet ar med länsstyrelsen, landstinget, kommuner och andra aktörer på marknaden
när det gäller krisberedsk ap.
Säkerhetssamordn aren har utbildat internt och
externt inom förebygg ande brandskydd samt underhållit fordonspark och redskap på brandstationen
när tid har funnits.
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Näringslivsutveckling

Måluppfyllelse/kvalitet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att
kommunens näringslivsarbete ska bedrivas i egen
regi. Ett näringslivskontor har inrättats och en
näringslivsutvecklare har anställts.

Kommunstyrelsen har under året till största delen
uppfyllt de målsättningar som ställts upp för verksamhetern a. Den interna kontrollen har ytterligare
utvecklats under året och arbetet med måldokumenten kommer att medföra än bättre möjligheter
att redovisa måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna framöver. Kommunstyrelsen har under de
senaste åren utvecklat sin interna kontroll för att
säkerställa att kommunens organisation, beslutade
rutiner och verksamhetssystem används, efterl evs
och är så effektiva som möjligt.

Prioriterade arb etsuppgi fter är det pågående
visionsarbetet som ska ge ledning för hur vi vill att
kommunen ska utvecklas och hur vi vill marknadsfö ra oss utåt. En strategi för näringslivsarb etet är på
väg att tas fram.
Tillsammans med representant från Överkalix
Utveckling AB har en rad företagsbesök
genom förts.

Arbetet med att stärka ekonomistyrningen har fo rtsatt. Budgetuppföljning har under året genom förts
varann an månad med högre kvalitet och krav på
fö rklaringar till avvikelser men fram fö r allt att
åtgärder under pågående budgetår ska redovisas.
Kommunstyrelsen har på ett aktivt sätt arbetat med
budgetupp följningarna samt upprätthållit en dialog
med nämndernas företräd are fö r att bättre uppfylla
sitt uppsiktsansvar.

Projektet Invest in Överkalix har avslutats under
2011. Projektet har arbetat för att attrahera nya
externa et ableringar och fö r att ta fram ett beslutsoch investeringsunderlag för en pilotanläggning fö r
bioenergikombinat i Överkalix.
Kommunerna efter Kalix älvdal har bildat ett samarbete fö r utveckling av den egna hembygden,
Leader Polaris. Leader är en metod fö r hur samarbete kan genom fö rs genom att bilda lokala trepartnersk ap, där repres entanter fö r de tre olika
sektorern a i samhället finns med (offentliga, ideella
och privata). I dagsläget är tre projekt beviljade
varav projektet Gyljens historia avslutats under
året.

Kommunstyrelsen förb ereder budget arbet et genom
att upprätta och anta en verksamhetsplan som
tydliggör planeringsföruts ättningarna för budgetarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans
med centrala ledningsgrupp en fo rtsatt arbetet med
att utveckla utvärderb ara mål för samtliga fö rvaltningar. Målsättningen med arbetet är att på så sätt
öka delaktigheten bland medarbet are och samtidigt
kvalitetssäkra verks amhetern a. Kännetecknande fö r
en effektiv förv altning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verks amheternas ekonomi och kvalitet.

Turismprojektet Heart of Lapland fortsätter och har
under året äv en tagit hand om kommunens turistinform ation. Målet är att bidra till en positiv effekt
på medlemsfö retag ens omsättning, lönsamhet och
bidra till en positiv marknadsutveckling vilket i sin
tur ger effekt på tillväxt och sysselsättning.

Verksamh etern a kommer att fortsätta sitt arbete för
att nå de mål som kommunstyrelsen satt upp och
ledorden ska vara fö rändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet.

Kommunstyrelsens ekonomi
Kommunstyrelsens verksamheter gör tillsammans
ett underskott på ca 1,2 mkr . De åtgärdsprogram
som beslutats har gett effekt på verksamhet ernas
resultat. Däremot har kostnadern a fö r bl a va/
renhållning och kostproduktion blivit högre än
beräkn at.

Den enskilt viktigaste angelägenheten för en utveckling av kommunen är att prioritera en utveckling av det lokala näringslivet. Särskilt viktigt för
en positiv framtid för Överkalix är att satsningen på
turismnäringen blir verklighet. Kommunen kan
endast leva och blomstra om det finns ett starkt och
mång facetterat näringsliv som kan erbjuda
arbetstillfällen.
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Kommunkansliet
Mål för kommunkansliets verksamhet
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mål 2011

Medborgare/Kund

• Medborgarinflytande
• Trivsam miljö
• Trygghet
• En rik fritid
• Kvalitet i interna processer
• Kvalitet och kontinuitet i
kundkontakter

Inga onödiga väntetider
Bra bemötande
Tillgänglighet
Återkoppling på medborgarförslag inom
14 dagar
Besvara skrivelser inom 1 månad
Öppet hus

• Arbetsmöjligheter
• Utbildningsmöjligheter
• Kommunikationer

Delta i samverkansprojekt
Förbättrade arbetsrutiner
Delta i kompetensutveckling
Förbättrad teknikanvändning
Värdskapsutbildning

• Bra ledarskap
• Medarbetarnas delaktighet och
kompetens
• Ökad arbetstillfredsställelse
• Förbättrad hälsa

Friskvård
Frisknärvaro, Sjukfrånvaro
Ledarskapsutveckling
Gemensamma aktiviteter
Arbetsplatsträffar- regelbundna
Kompetensutvecklingsplaner
Alla nyanställda ska introduceras i rutiner
och system
Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Väl fungerande uppföljning
• Skapa ekonomiskt
handlingsutrymme
• Systematiska
nyckeltalsjämförelser
• Effektiv resursfördelning

Ekonomisk måluppfyllelse
Intern kontrollen ett prioriterat arbete
Utveckla avdelningarna mot ett
gemensamt kommunkansli

En framtidskommun
med hög livskvalitet

Utveckling
Växande arbetsmarknad

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi
God ekonomisk
hushållning

Målet kommer inte att uppnås

Målet kommer delvis att uppnås

Målet kommer att uppnås

Måluppfyllelse för kommunkansliets verksamheter:
Avdelningarna fung erar bra och vi har hög kvalité på vår verksamhet vilket också den interna kontrollen
visar. I verksamhetsberättels en finns en översikt av avdelningarn as målupp fyllelse. I huvudsak uppfylls
verksamhet ens samtliga mål. Kommentarerna ned an kommer att handla om de områden som uppvisar
”gult” eller ”rött” och där bedömer vi att vi inte kommer att uppnå de uppställda målen. Kommentarerna
kan även röra en fö rändring av delårs rapport ens bedömning. Vi har inte genomfört Öppet Hus i
fö rvaltningsbyggnaden som planerats. Istället har vi genomfört en aktivitet för kommunmedborgarna i
samband med radions aktivitet ”Radioaktiv” där vi sedan inbjöd tillaktivitet med fika och utlottning.
Målet att delta i samverkansprojekt har inte helt uppfyllts. Tyvärr verkar samverkan mellan kommunerna
inte vara prioriterat i kommunerna i Östra Norrbotten. Kalix kommun säger upp sitt medlemskap i
Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Övertorneå säger upp samarb etet runt konsumentvägledare.
Kompetenshöjande åtgärder fö r de anställda har inte fullt ut kunnat genomföras, prioritering har legat på
kompetenshöjande utbildningar relaterade till de egna arbetsuppgi ftern a men också fo rtsatt utbildning i
ambassadörsk ap. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår genom Sunt Liv-grupperna och en aktiv
arbetsmiljögrupp. Ekonomisk måluppfyllelse inom kommunkansliets område är uppfylld trots flera poster
som är mycket svårberäkn ade. En utmaning ligger i verksamheterna ”Flyktingmottagning” och ”Ensamkommande barn” där intäkter och kostnader varit svåra att budgetera. Möjligheten till anställning och
därmed egen fö rsörjning kommer att vara avgörande fö r hur kostnaderna för flykting mottagningen
utvecklas.
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Tekniska kontoret
Mål för tekniska kontorets verksamhet
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mål 2011

Medborgare/Kund

• Medborgarinflytande
• Trivsam miljö
• Trygghet
• En rik fritid
• Kvalitet i interna processer
• Kvalitet och kontinuitet i
kundkontakter

Inga onödiga väntetider
Bra bemötande
Tillgänglighet
Återkoppling på medborgarförslag inom
14 dagar
Besvara skrivelser inom en månad.
Vara lyhörd för kunders behov, önskemål
och krav, samt upplevas som en
professionell leverantör

• VA-plan
• Kvalitet i underhålls och
förvaltningsplaner
• Kvalitetssäkrande projekt
• P lanarbete

Underhållsplaner ska tas fra m för 25 % av
fastighetsbeståndet
Energideklarationer ska tas fram för
kommunens totala byggnadsbestånd
Stödja utvecklingen med effektiv utbyggnad
av teknisk infrastruktur
Förbättrade arbetsrutiner
Samrådsprocess med brukare/kund
(medborgare och verksamheter)
Delta i kompetensutveckling.
Förbättrad teknikanvändning

• Bra ledarskap
• Medarbetarnas delaktighet och
kompetens
• Ökad arbetstillfredsställelse
• Förbättrad hälsa

Friskvård
Frisknärvaro, sjukfrånvaro
Ledarskapsutveckling
Gemensamma aktiviteter
Arbetsplatsträffar- regelbundna och
dokumenterade
Kompetensutvecklingsplaner
Alla nyanställda ska introduceras i rutiner
och system
Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Väl fungerande uppföljning
• Skapa ekonomiskt
handlingsutrymme
• Systematiska
nyckeltalsjämförelser
• Effektiv resursfördelning

Ekonomisk måluppfyllelse
Intern kontroll
Budgetuppföljning prioriterad uppgift
Långsiktig investeringsplan

En framtidskommun
med hög livskvalitet

Utveckling
Växande arbetsmarknad

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi
God ekonomisk
hushållning

Målet kommer inte att uppnås

Målet kommer delvis att uppnås

Målet kommer att uppnås

Måluppfyllelse för tekniska kontorets verksamheter:
Måluppfyllels en fö r de olika områdena inom tekniska kontorets verksamhetsområde finns väl
beskrivna i verksamhetsberättelsen
Täckningsgraden för kommunens kommersiella fastigheter har förb ättrats. Under året har setts en klar
fö rbättring av uthyrningsgraden på industrisidan. När det gäller kontorslokaler är vakansgraden
fö rhålland evis hög.
För att bättre klara budget pågår inventering och åtgärdsan alyser för minskad energi användning i
kommunens fastighetsbestånd.
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Räddningstjänsten
Mål för räddningstjänstens ve rksamhet
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mål 2011

Medborgare/Kund

• Ökad säkerhet i samhället
• Väl fungerande
myndighetsutövning
• Ökade kunskaper hos företag och
medborgare i skydd och säkerhet
• Öka intresse för brandmannayrket
inför kommande års rekryteringar

Aktivt delta i samhällsplanering för att
nedbringa olycksriskerna

Ökad kunskap i samhället
Om olycksförebyggande
verksamhet

Följa upp det systematiska
brandskyddsarbetet
Utföra tillsyn enligt fastställd
tillsynsplan
Ge verksamheten en förebyggande
inriktning.
Utbilda år 2 och 5 i brandkunskap.
Genomföra brandövningar på skolor
och äldreboenden
I skälig omfattning klarlägga orsaker
till olyckan, olycksförloppet och hur
insatserna genomförts

Utveckling
Ökad samverkan för
effektivare räddningstjänst

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

• Utveckla räddningstjänstens
förebyggande verksamhet
• Samverkan

Utveckla räddningstjänstens kapacitet
och förmåga att ge verksamheten en
mer förebyggande inriktning
Utveckla och fördjupa samverkan med
räddningstjänsten i Norrbotten

• Bra ledarskap
• Medarbetarnas delaktighet och
kompetens
• Ökad arbetstillfredsställelse
• Förbättrad hälsa

Den låga sjukfrånvaron och nuvarande
nivå för
Frisknärvaron ska bevaras
Ledarskapsutveckling
Gemensamma aktiviteter
Kompetensutveckling efter intresse
och behov
Utryckningsstyrkan ska genomföra
föreskrivet antal övningar

Ekonomi
God ekonomisk
hushållning

• Väl fungerande uppföljning
• Skapa ekonomiskt
handlingsutrymme
• Systematiska
nyckeltalsjämförelser
• Effektiv resursfördelning

Målet kommer inte att uppnås

Ekonomisk måluppfyllelse
Intern kontroll
Budgetuppföljning prioriterad uppgift
Långsiktig investeringsplan

Målet kommer delvis att uppnås

Målet kommer att uppnås

Måluppfyllelse för räddningstjänsten
Räddningstjänsten har i huvudsak uppnått de verksamhetsmål som fastställts för året.
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Barn- och utbildningsnämnden
större utsträckning än tidigare år. Kommunen
har två fö rskolor med totalt 7 avdelningar.

Ordförande: Jonas Karlsson
Förvaltningschef: Britt-Marie Isaksson

Elevern a i förskoleklass rymdes även i år i en
grupp där 25 elever är inskrivna. Vi kan också
se att barn i behov av fritidsverksamhet har
ökat. Födelsetalet minskade något under 2011
till 23 barn och vi har fortsatt eft erfråg an på
fö rskoleplatser. Förskolan har haft utbildningsinsatser inom pedagogisk dokumentation och
det arbetet fortsätter även under 2012.

Resultaträkning
Mkr

2009

2010

2011

Intäkter
Kostnader
Varav personalkostnader,
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

3,4
-69,2
-37,4
-65,8
65,9
0,1

4,2
-69,9
-36,7
-65,6
64,8
0,8

4,0
-70,4
-37,2
-66,4
66,6
0,2

Särskolan
Särskolan har idag två elever och de finns i år 9.
Två elever går på gymnasiesärskolan. Behoven
sträcker sig från grunds ärskola till träningsskola
samt gymnasieskola vilket ställer stora krav på
personalens flexibilitet och förm åga att individanpassa verks amheten.

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för barnomsorg, skola och kulturverksamhet. De lokala målen
fö r skolverksamheten är framarbetad e av nämnden
och skolans tjänstemän samt fastställda av kommunfullmäktige i ”Nämndsplan/Skolplan 2010 - 2011”.
För åren 2012-2014 har nämnden arb etat fram
verksamhetsmål. Arbetet ska leda fram till en bättre
överensstämmelse mellan mål och medel.

Grundskola
Arbetet med att genomfö ra en 4 – 9 skola i
Strandskolan fortsätter och eleverna samt personal har funnit sig väl i den nya situationen. Ett
omfattande hälsoprojekt pågår inom grundskolan vilket omfattar kost, hälsa och motion.
Grundskolan har arb etat med ett matematikprojekt som har avslutats under 2011.

Årets resultat och måluppfyllelse
Det är en fo rtsatt god utveckling i alla skolor, förskolor och fritidshem. Jämförelser med andra kommuner visar att Överkalix har en positiv utveckling. I
SKL:s "Öppna jämförels er – grundskolan 2011" hamnar Överk alix bland de 10 bästa i riket när resultatindikatorer sammanvägts. Elevernas meritpoäng har
ökat i grundskolan. Överkalix kommun behåller en
hög lärartäthet.

Gymnasieskolan/Komvux/SFI
Gymnasieskolan har idag ca 50 elever fö rdelad e
på samhällsvetenskaps-, naturvetensk aps- och
teknikprogrammet samt introduktionsprogram
där språkintroduktionen utgör den största delen
med periodvis upp till 20 nyanlända ungdomar.
Elevern a inom språkintroduktionen studerar dels
i egen grupp, dels integrerad e på olika sätt inom
gymnasiet i övrigt. Bland nyanlända elever finns
även elever som studerar inom de olika
nationella programmen.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för
år 2011 som beräknas uppgå till 159 tkr. Inom förskolan är det ett underskott som avser stödpersonal
fö r elever med särskilt stöd. Grundskolan har underskott som i huvudsak är leasingavgift er för datorer.
In för läsåret 2011/2012 har vi gjort en organisationsfö rändring för hur våra specialp edagoger arb etar och
det har med fört att våra kostnader har minskat fö r
elevassistenter och ökat för ped agogisk personal.
Gymnasieskolan har ett överskott inom interkommunal ersättning och rese/inackord eringsers ättning.
Kostnader för friskolan har ökat och våra skolskjutskostnader har minskat. Vi har föränd ringar i skollag,
läroplaner och kursplaner vilket medfö rt en ökning
fö r utbildningskostnader.

På gymnasiet drivs från och med höstterminen
ett projekt inom entreprenörssk ap/entrep renö riellt lärande med stöd från Skolverket och ett
annat inom temat film med stöd från Svenska
Filminstitutet.
Kommunen har en omfattand e SFI-verksamh et
bland vuxna. Undervisning sker i SFI-grupper
men också i samverkan med gymnasiet och
komvux. Grupperna består av kvotflyktingar
men till stor del också av andra nyanlända.
Överkalix kommun erbjuder även komvuxstudier. Vuxenelever har möjlighet att delta i
undervisning tillsammans med ungdoms
elevern a men också möjlighet till studier i form
av flexib elt lärande i bl a matematik, svenska,
engelska och SO-ämnen.

Viktiga händelser under året
Förskola, förskoleklass – fritids
Under de senaste åren har regering en genom fört en
rad refo rmer som medfö rt att allt fler barn deltar i
kommunal barnomsorg. Reformer som maxtaxa,
kostnadsfri allmän förskola fö r 3-5 åringar, rätt till
fö rskola för äldre barn vid föräldraledigh et och
arbetslösas rätt till förskola fö r sina barn. Detta
med för att fö räldrarna eft erfråg ar plats i förskolan i
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Projektet omfattar barn och ungdomar mellan 0
och 18 år. Inom BUN berörs alla verksamheter,
från sociala är det främst IFO och Norrbottens
läns landsting omfattar MVC, BVC och BUP.

Undervisning i svenska som andraspråk pågår bl a
inom grundvux.
Idag går ca 90 elev er gymnasieskola på annan ort
varav ungefär häl ft en i Kalix.

Projektet har tagit fram praktiskt fung erande
modeller fö r arbets- och samverkansmetoder,
som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå.
Det ska även arbet as fram modeller som ger
exempel på hur insatserna till barn och ungdomar med (eller med risk för) psykisk ohälsa
kan samordnas på ett effektivt sätt.

Friskolan
Överkalix friskola har för närvarande 43 elever.
Deras totala elev andel uppgår till 17 % av det totala
antalet grundskolelever i Överkalix kommun.
Verksamh etsbidraget för 2011 uppgår till 4006 tkr.
Bibliotek/Kultur

Målet är att rätt vård skall finnas på rätt plats
och vara lätt att hitta. I Överkalix har vi arbetat
fram ett samarbete som kallas ”Överk alixmodellen”.

Biblioteket fyller en viktig och mycket uppskattad
roll i vår kommun för allmänheten men också som
skolbibliotek. Under 2011 har biblioteket haft 12
utställningar av både kända och okända konstnärer.
År 1 – 6 har under året haft bokade klassbesök där
man lånat böcker och fått boktips.

Framtiden
De aktuella refo rmern a inom skolan kräver en
väl planerad implementering och tar en stor del
av utvecklingstiden för dem som är verksamma
inom skolans område. En annan viktig fråg a är
hur vi organiserar arb etslag/lärlag för att uppnå
en god arbetsmiljö i skolan.

Under december, och i samverkan med Vuxenskolan
och Överkalix församling, hade Tomten sagostunder
på biblioteket, vilket var mycket uppskattat av
barnen.
Biblioteket hade 1026 aktiva låntagare under 2011
och mellan 500 – 700 besökare en vanlig vecka.
Bibliotekets mediebestånd var 2010-12-31 sammanlagt 35000 medier. Dessutom lånade biblioteket ut
27 000 medier under 2012.

Arbetet med utvecklingsinriktat och entreprenö riellt förhållningssätt pågår i skolan och det
kommer att fortsätta enligt BUN:s vision. Ett
utvecklingsarbet e har påbörjats med Teknikens
Hus och det fortsätter under 2012.

Arbetsmiljö
Utvecklingsinsatser genom Specialpedagogisk a
skolmyndigheten har fortsatt 2011 med avslutning av ”En skola för alla”. En fortsättning av
utbildningsinsatser har planerats fö r 2011-2012.
Elevhälsan har arb etat fram en verks amhetsplan
fö r hur man ska arbeta för att på ett bättre sätt
kunna fö rdela resurser där de bäst behövs.
Fokus ska vara att tidigt kunna fånga upp
elevern as behov och därmed snabbare kunna
sätta in rätt insatser. Skoldatatek fortsätter sin
verksamhet och det innebär att vi på ett bättre
sätt kan tillgodose elevernas behov av altern ativa verktyg och utbildning av alla berörda.
Elevern a inkluderas i klassen.

Överkalix kommun har under 2007 startat en satsning
på hälso- och arbetsmiljöprogrammet ”Sunt liv i
Överkalix”, med stöd av AFA- försäkring. Det innebär att vi har en bred satsning på arbetsmiljön i kommunen. BUN har en egen skyddskommitté som aktivt
arbetar för att fö rbättra arbetsmiljön. Skyddsombuden
och arbetsgivaren har haft ett nära samarbete under
2011 och enats om gemensamma åtgärder. Skyddsronder har genom fö rts på enhetern a. Revidering av
arbetsmiljödokumenten har genom förts.
Medarb etar- och lönesamtal hålls med alla anställda
minst en gång per år. Arbetsplatsträffar genom fö rs
kontinuerligt.

En av EU:s åtta nyckelkompetenser är digital
kompetens. Det är en förutsättning fö r livslångt
lärande fö r alla medborgare i alla åldrar. Under
2011 har det varit inspirationsföreläs ningar för
olika målgrupper.

Modellområde Östra Norrbotten
"Modellområde barn och ungas psykiska hälsa” är ett
utvecklingsarbet e inom Sveriges kommuner och
landsting, projektet pågår 2009-2011. Syftet är att
barns och ungdomars psykiska ohälsa ska mötas med
en helhet. Modellområde Östra Norrbotten omfattar
kommunerna Haparand a, Kalix, Överkalix och
Övertorn eå. Projektet har beviljats fortsatt stöd från
SKL.
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Barn- och utbildningsnämnden
Mål för barn- och utbildningsnämndens
ve rksamhe t
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mål 2011

Medborgare/Kund

• En öppen och lärande, trygg
och lustskapande miljö

Alla elever ska kunna läsa och skriva i år 3.
Alla elever ska ha godkända betyg i år 9
Öka elevers inflytande i undervisningen.
Öka elevers inflytande och ansvar genom
att eleverna aktivt deltar i det dagliga
skolarbetet.
Nollvision gällande mobbning bland elever
och personal, målet är 100 % trivsel bland
elever och personal.
Årlig utbildning av elevråd och
elevskyddsombud.

• Kontinuerligt arbete med
kvalitet inom skolområdet

För det praktiska arbetet med likabehandling upprättas en lokal aktivitetsplan på
enheten.
Fortsatt utveckling av en samarbetandekultur
P ortfolio för alla barn i förskolan och
förskoleklass.
Individuella utvecklingsplaner (IUP ) skall
finnas för alla elever i grundskolan, samt
skriftliga omdömen.
Implementering av de förestående
reformerna inom utbildningsområdet
anpassar sin kompetensutveckling till de
egna lokala förutsättningarna.

• Ledarskapets betydelse
• Inflytande
• Ökad arbetstillfredsställelse
• Medarbetarnas delaktighet
• Ökad medarbetarkompetens
• Förbättrad hälsa
• Μ edarbetarsamtal
• Kompetensutveckling

Ledarskapsutveckling
Friskvård
Arbetsplatsträffar- regelbundna
Varje medarbetare ska tillsammans med sin
arbetsledare utarbeta en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Mötesplatser för lärande och skolutveckling
finns för lag, enheter, rektorsområden och i
kommunen.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Skapa ekonomiskt
handlingsutrymme
• Effektiv resursfördelning
• Väl fungerande uppföljning
• Systematiska
nyckeltalsjämförelser

Intern kontroll

Värdegrundens Barns och
studerandes lärmiljö
En nutida skola för
fra mtiden

Utveckling
Ökad kvalitet

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi
God ekonomisk
hushållning

Målet kommer inte att uppnås

Målet kommer delvis att
uppnås

Målet kommer att uppnås

Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämndens verksamheter:
Vi bedömer att måluppfyllelsen kommer att uppnås på de flesta områd en och i jämförelse med andra
kommuner har vi goda resultat. Elevers ansvar och inflytande samt trygghet och trivsel är frågor som
prioriteras in för höstens planering. För varje medarbetare kommer en individuell utvecklingsplan att arbetas
fram under hösten.
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Socialnämnden
Ordförande: Otto Larsson
Förvaltningschef: Jan-Erik Nilsson

Kompetensutveckling personalsociala
förhållanden

Resultaträkning
Mkr
Intäkter
Kostnader
Varv personalkostnader,
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

Kompetensutveckling har under året bedrivits
främst genom de medel som beviljats av socialstyrelsen till äldreomsorgen.

2009
2010
2011
21,2
20,7
21,8
-103,7 -103,5 -106,8
-79,9 -79,1 -83,0
-82,4 -82,8 -85,0
85,5
84,3
85,1
3,1
1,5
-0,1

Programområden har bland annat varit demensvård, nutrition, läkemedelsgenomgång och
socialt innehåll i vården. Kommunens MAS har
lagt ner ett omfattande arbete på att fö rbättra
vårddokumentationen och äldreomsorgens
rutiner fö r t ex avvikelsehantering.
Det har pågått ett projekt under året med syfte
att förb ättra kosthållningen för soci alnämndens
vårdtagare. Socialnämnden har vidare sökt
projektmedel för att utveckla värdegrund i
vården. MAS och Tallviksgårdens enhetschef
har tilldelats ansvaret fö r att initiera kunskapsutveckling i socialtjänsten (evidensbaserad
praktik) där Tallviksgården blir pilot.

Allmänt
I egenskap av glesbygdskommun med åldrande befolkning är äldrevård en ekonomiskt och volymmässigt
dominerande i kommunen. Analys av den tänkta befolkningsutvecklingen fram till 2020 visar att antalet
åldringar (80-w) beräknas ligga konstant, ca 330
personer, under innevarand e årtionde. Även handikappomsorgen har en betydand e verksamhetsvolym,
medan personer i behov av stöd av individ- och
familjeomsorgen (IFO) är relativt få i kommunen.

Beträffande arb etsmiljöförh ållanden a har de
omfattande rep arationerna av våtutrymmena
fo rtsatt på Brännagård en. Socialnämnden har
även installerat takly ftar i de flest a lägenheter på
Brännagården. I slutet på året har genomfö rts en
enkät till kommunens anställda i syfte att klarlägga arbetsmiljöfö rhålland ena (AHA-enk ät).

Under året reducerad es antalet vårdplatser på Tallviksgården med 12. Handikappanpassningen av lägen heterna på Bränn agården har fortg ått inom ramen för
ett flerårigt åtgärdsprog ram. Socialnämnden har
genom fört en gemensam sjuksköterskeorganisation för
de två äldreboend ena. Kommunens MAS har under
året lagt ner ett betydande arb ete för att integrera de
två sjuksköterskegruppern a. Likaså har MAS fått i
uppdrag att vara kommunens kontaktperson angåend e
målsättningen att kommunalisera hemsjukvården i
länet.

Kundnöjdhet
Socialstyrelsen har under senhösten publicerat
en rapport över ”kundnöjdhet” (NKI) och and ra
kvalitetsaspekter. Enligt rapportern ligger
brukarn as kundnöjdhet över genomsnittet i
kommunen.

Ekonomi

Mål/verksa mhetsplan

Kommunens särskilda boenden har haft svårigheter att
hålla sin budget på grund av att vårdtagare med särskilda behov har krävt personal förstärkning.

Socialnämnden har brutit ner nämndens mer
övergripand e mål till en verksamhetsplan omfattande totalt ett trettiotal mera konkreta mål.
Empirisk utvärdering visar god eller i något fall
godtagbar målupp fyllelse på respektive verksamhetsmål.

Hemtjänsten lämnar dock ett överskott för året.
Handikappomsorgen lämnar ett underskott p g a att
fö rsäkringskass ans assistansersättning ej längre täcker
de faktiska vård kostnaderna vid personlig assistans.
IFO har renderat ett betydande överskott till stor del
beroend e på låga kostnader för vård på behandlingshem för ungdomar och missbrukare.

Centrala administrationen
Den centrala administrationen omfattar socialchef, MAS, administrativ handläggare och
socialnämnden. Kostnadern a fö r medicinskt
färdigbeh andlade har ökat något, sannolikt som
en effekt av att antalet äldreomsorgsplats er
minskats.

Hemtjänstens och IFO:s överskott har inneburit att
socialnämnden samman taget för året gjort ett
överskott på ca 700 tkr.
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Hemtjänsten

Under den centrala administrationen ligger även
färdtjänst och riks färdtjänst. Tidigare års kostnadsökning för färdtjänst har planat ut och kostnaderna har
hållit sig inom budgeterad ram. I budget för den
central a administrationen har under året även funnits
en betydande post för omkostnader i anslutning till
personalreduktionen på Tallviksgården .

Antalet personer med hemtjänst har minskat
under senare år. Förmodligen är det så att
personer med måttligt hemtjänstbehov i stället
nyttjar RUT-avdraget fö r exempelvis köp av
städinsatser.
Hemtjänstens nya leasingbilar klarade den
snörika inledningen på året mycket bra.
Lansjärvs hemtjänstgrupp har dragits in då
antalet vårdtag are minskat i området.

Individ och familjeomsorg (IFO)
Kostnader för vård på behandlingshem fö r ungdomar
och vuxna har generellt sett varit låga under året.
Kostnadsökningen fö r ekonomiskt bistånd har avstannat och hållit sig inom budget. En del ungdomar
som tidigare var hänvisade till ekonomiskt bistånd har
under året kunnat få arbete i den expanderande gruv industrin. Kommunen har tillsammans med
Övertorn eå kommun anställt en person för stöd av
kvinnojourerna i respektive kommun.

Larmen från den enskildes trygghetslarm går
sedan föreg åend e år till en larmcentral i Örebro.
Socialnämnden är nöjd med centralens tjänster;
ca 60 % av larmen har kunnat åtgärdas av
central en utan att behöva kontakta hemtjänstens
beredsk ap. I slutet på året har tecknats nytt
leasingavtal på trygghetstelefon er som även kan
nyttja GSM-teknik.

Brännagården

Hemtjänsten har lämnat ett ekonomiskt överskott för verksamhets året då eft erfrågan på hemtjänstinsatser och anhörigstöd varit något
mindre än tidigare år.

På Brännagård en pågår ett flerårigt åtgärdsprog ram
när det gäller att handikappanpassa läg enheternas våtutrymmen. Lägenhetern a repareras fö rst då de friställs.
Åtgärderna underlättar vårdtag arnas självständighet
men är även bra för personalens arb etsmiljö.
Reparationsarbeten a beräkn as pågå till 2015. Arbetet
har under året upphandlas och det har därmed blivit
bättre ”flyt” i utförandet. Socialnämnden har vidare
under året installerat ett nytt modernt system för
trygghetslarm samt installerat nytt system för
personli ftar. Kommunens platser fö r växelvård
”kortbo” har under året överförts från Tallviksgården
till Brännagård en. Under året har socialn ämnden
anställt ny enhetschef på Brännagården.

Handikappomsorgen
På gruppbostäderna har någon enstak a plats
varit ledig under året. Socialnämnden har i slutet
på året beslutat om en föränd ring av handikappomsorgens ledarskap på så sätt att verksamheten
vid dagcentret Prisma överförs till enhetschef
fö r handikappomsorgen. På så sätt får man ett
samlat ledarskap för gruppboend ena resp ektive
den dagliga verksamheten. På sikt finns planer
på att enhetschefen fö r personliga assistenter ska
få ledarsk ap fö r samtliga assistenter vilket inte
full ut är fallet vid utgången av året.

Tallviksgården
Socialnämnden har redu cerat antalet vård platser från
48 till 36 på Tallviksgården. Syftet har varit att ta bort
boende i dubbelrum om den enskilde inte själv önskar
dela rum. Åtgärden stärker kvaliteten i boendet, förbättrar arb etsmiljön och reducerar kommunens alltför
många vårdplatser inom äldreomsorgens helhet. I
motsvarande mån ska personalen reduceras, dock med
ambitionen att personal-tätheten något ska fö rstärka
med hänyn stor vårdtyngd. Socialnämnden har beslutat att Tallviksgård en så långt det är möjligt ska
reserv eras fö r åldringar som har mycket stort vårdbehov.

Kommunen har under andra halv året tillförts
betydande kostnader fö r en medicinskt färdigbehandlad ungdom med psykiskt funktionshinder.
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S ocialnämnden
Mål för socialnämndens ve rksamhe t
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Mål 2011

Medborgare/Kund

• God personkontinuitet
• P ersonkännedom
• Kvalitet i interna processer
• Öppenhet, insyn och tillgänglighet
• Medborgarnas delaktighet

Skyndsam
utredning/handläggning/beslut
Bra bemötande
God tillgänglighet
Brukarperspektiv i arbetet
Effektuera bistånd inom lagstadgad tid
Delta i samverkansprojekt
Verkställighet av domar-/biståndsbeslut ska ske inom 3 månader.

• Allsidigt vårdutbud.
• God överblick
• Informella beslutsvägar
• P olitisk enighet om a mbitiösa
mål

Användande av IT-stöd i vårddokumentationen ska vara införd i
varje verksamhetsområde
Förbättrade arbetsrutiner
Delta i kompetensutveckling
Förbättrad teknikanvändning
Utveckla redan befintlig struktur
Eftersträva bra balans och brytpunkt
i vårdutbudet.
Handikappanpassa lägenheterna
Ta bort dubbelrummen på Tallviksg.
Friskvård
Frisknärvaro, sjukfrånvaro
Ledarskapsutveckling
Humanitär och etisk grundsyn i
personalrelationer
God chefsnärvaro och personligt stöd
Gemensamma aktiviteter
Ansvarstagande ledarskap
Arbetsplatsträffar
Kompetensutveckling i alla led
Alla nyanställda ska introduceras
i rutiner och system
Systematiskt arbetsmiljöarbete

En kommun med god
omsorg

Utveckling
Säkra god vård och
annat bistånd

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi
God ekonomisk
hushållning

• Bra ledarskap
• Medarbetarnas delaktighet
• Allsidig kompetens
• Mera generalist än specialist
• Ökad arbetstillfredsställelse
• Förbättrad hälsa

• Väl fungerande uppföljning
• Skapa ekonomiskt
handlingsutrymme
• Systematiska
nyckeltalsjämförelser
• Effektiv resursfördelning
• Väl fungerande uppföljning
• Överblickbart i ekonomiska
avseenden

Målet kommer inte att uppnås

Ekonomisk måluppfyllelse
Intern kontroll
Informera personal och allmänheten
om kommunens ekonomi
P ersonalens delaktighet utifrån givna
ekonomiska ramar

Målet kommer delvis att uppnås

Må le t kom m er a tt uppnå s

Måluppfyllelse för socialnämndens verksamheter
Upp följning av målen visar på det stora hela en god måluppfyllelse. Det befarades underskottet har
kunnat vändas till ett överskott under andra halvåret. Dubbelrummen på Tallviksgården har avvecklats
och en bättre brytpunkt mellan hemtjänst och äldreboenden är på gång. Brännagård ens våtutrymmen
repareras efterh and som de frigörs. Platserna för korbo/avlastning har flyttats till Brännagården.
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Bygg- och miljönämnden
Ordförande: Ove Enhult
Ärenden under året

Resultaträkning
Mkr
2009
Intäkter
0,5
Kostnader
-1,0
Därav personalkostnader -0,7
Netto kostnad
-0,5
Budget
1,0
Avvikelse
0,4

2010
0,6
-1,1
-0,8
-0,5
0,8
0,4

2011
0,7
-1,2
-0,9
-0,5
0,9
0,4

2009
Nybyggnad bostadshus
0
Om- och tillb. bostadshus 13
Övriga byggnader
27
Övriga ärend en
88
Miljöärenden
196
Parkeringstillstånd
21
Transporttillstånd
1
Antagna detaljplaner
3
Hastighetsbegränsning ar
1
Avstängning av vägar
4

Verksamhet
Nämndens verksamh et omfattar tillsyn över byggnadsväsend e, trafikv äsende, hälsoskydd, miljöskydd,
livsmedel, kemiska produkter, enskilda VA-anläggningar samt myndighetstillsynen inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Nämnden ska också på
delegation från kommun fullmäktige anta detaljplaner,
samt utöver vad som följer av rena tillsynsuppgifterna, särskilt följa utvecklingen inom kommun i miljöoch hälsoskyddshänseende. Nämnden ska utarb eta de
fö rslag som är påkallade samt även samarb eta med
andra myndigheter och organis ationer vars verks amhet berör byggnadsväsend e och miljö- och hälsoskyddsområdena.

2010
0
16
35
112
185
15
0
0
1
4

2011
1
7
30
72
171
26
0
1
1
4

Framtidsperspektiv
Framtidsperspektivet med fortsatt befolkningsminskning påverkar i hög grad nämnden och
dess arbete. Nybyggnationen av bostadshus förväntas att även fo rtsättningsvis vara låg. Omoch tillbyggnationer av bostads- och fritidshus
beräkn as kvarligga ungefär på nuvarand e nivå.
Behovet av nya detaljplaner förvänt as även
framgent vara lågt. Dock finns behov av ersättning eller upphävande av gamla detaljplaner
som i dagsläget inte är aktuella och fyller
dagens krav på tillåtna ändamål, byggrätter etc.

Måluppfyllelse
Bygg- och miljönämndens kvalitetsmål är att erbjuda
kommunens invånare och besökare en bra miljö som
såväl bevarats som anpassats efter nya behov. Genom
planering, tillstånd, tillsyn och förebyggande arbete
ska kommunens invånare och fö retag are garant eras
att lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde
upprätthålls och att handläggningen är serviceinriktad
och effektiv samt utförs med rätt kvalitet. Bygg- och
miljönämnden antog 2007-12-06 § 125 mål för verksamheten, vilka årligen ska följas upp och revideras.
Målen reviderades senast 2010-09-03 § 62.

En ny plan- och bygglag har trätt i kraft den 2
maj 2011, vilket under året har krävt en hel del
arbets insatser främst fö r nämndens tjänstemän.
Den nya lagen har med fört att nya delegationsordningar, rutiner och taxor har upprättats och
fastställts samt att utbildningsinsatser har krävts,
och kommer även under 2012 att krävas, för
både politiker och tjänstemän.
Miljöskyddsarbetet förv äntas få en viktig och
framträd ande roll även under det kommande
året. Viktiga frågor och områden det kommande
verksamhetsåret blir det löpande myndighetsarbetet i fo rm av lagstadgad tillsyn, yttranden
och beslut i olika former. Kontroll och tillsyn
enligt livsmedelslagstiftningen samt riskklassifi cering ar av livsmedelsanläggningar kommer
även fortsättningsvis att vara i fokus för nämnden. Bland annat kommer detta att innebära
extraarbete, utöver den traditionella tillsynen/
kontrollen, det närmaste året.

Bygg- och miljönämnden har ca sex sammanträden
per år. Handläggningstiden fö r ärend en som ska
beslutas av nämnden understiger normalt 2 månader,
om inlämnade handlingar är kompletta och åtgärden/
ansökan följer gällande bestämmelser. Nämndens mål
att förkort a handläggningstiden genom att beslut
gällande enklare ärenden kan fattas på deleg ation har
full följts under året. De flesta ärenden av enklare art
handläggs inom en vecka.
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Mål för bygg- och miljönämnden
Övergripande mål

o Ge alla medborgare en god och rättvis service inom
Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

FN:s Barnkonvention

o FN:s Barnkonvention skall vara vägledande samt beaktas
vid beslut som tas av bygg- och miljönämnden.

Information om bygg- och
miljönämndens verksamhet på
Överkalix kommuns hemsida.
Bygglov skall behandlas snabbt från
det att kompletta handlingar har
inkommit.

o Uppdatera och framförallt förbättra Bygg- och
miljönämndens information på hemsidan.

Nya plan- och bygglagen

o Nya plan- och bygglagen börjar gälla fr.o.m. den 2 maj
2011. Det är viktigt att nämndens ledamöter och
tjänstemän skall motsvara medborgarnas förväntningar
samt stå väl rustade när den nya lagen träder i kraft.

Tillsyn av obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och hissar.

o Övervaka/kontrollera att fastighetsägare fullgör sina
skyldigheter för att säkerställa ett tillfredsställande
inomhusklimat och att hissar uppfyller kraven på skydd
för säkerhet och hälsa.

Tillsynsansvar över energideklarationer för
byggnader inom Överkalix kommun.

o Tillskriva berörda fastighetsägare samt utöva tillsyn.

Tillsynsplan för Miljökontorets
verksamhet.

o Måluppfyllelsen skall redovisas vid Bygg- och
miljönämndens sista sammanträde för verksamhetsåret.
o Tillsynsplanen skall kontrolleras och revideras kring
årsskiftet och fastställas vid Bygg- och miljönämndens
sammanträde i februari.

Livsmedel
Bygg- och miljönämnden skall verka för
att de livsmedel som släpps ut på
marknaden inom Överkalix kommun
håller en god kvalitet och inte leder till
försämrad folkhälsa. Detta arbete skall
bland annat ske i förebyggande syfte.
Miljöskydd
Nämnden skall förebyggande arbeta för
att miljöfarliga åtgärder och
verksamheter inom kommunen sker på
ett ur miljösynpunkt tryggt sätt.

o Minst 20 livsmedelsanläggningar skall inspekteras under
verksamhetsåret 2011
o Höja kunskapsnivån bland företagare rörande
bestämmelser om livsmedelsverksamheter. Information
skall fortlöpande uppdateras på hemsidan samt skall
information vid behov läggas in i Reklamguiden.

Hälsoskydd
Nämndens arbete inom hälsoskyddet
skall vara förebyggande på så sätt att
åtgärder och verksamheter, som riskerar
att leda till olägenheter, sker säkert och i
förekommande fall förbättras.

o Minst 5 anmälningspliktiga verksamheter skall
kontrolleras och följas upp under 2011.
o Särskild uppmärksamhet skall läggas på tillfälliga
boenden, speciellt boenden för tillfällig arbetskraft.
o Informationsinsatser skall göras inom områden rörande
olägenhet i form av exe mpelvis hundskall, djurhållning
inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser,
luftföroreningar och radon.

Tillsynsplan för Räddningstjänstens
verksamhet.

o Under 2011 kommer tillsyn av 5 objekt att utföras.

Utbildning om förebyggande av brand och olyckor.

o Varje år i årskurserna 2 och 5.

Målet kommer inte att uppnås

o Beslut om bygglov skall meddelas inom 10 veckor från
det att fullständig ansökan kom in till nämnden.
o Vid enklare bygglovsärenden bör delegationsbeslut tas
inom 2 veckor.

o Minst 5 miljöfarliga anmälningspliktiga verksamheter
skall kontrolleras och följas upp under 2011.
o För att höja kunskapsnivån kommer relevant miljöinformation för olika branscher och för allmänheten att
fortlöpande läggas ut och uppdateras på kommunens
hemsida samt vid behov även läggas in i Reklamguiden.
o Vid tillsyn skall uppmärksamhet särskilt läggas på
företagens egenkontroll.

Målet kommer delvis att uppnås
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Bilaga 1 Investeringsredovisning
(tkr)
Projekt nr

Budget
2011

Budget
tillägg

Utfall
2011

Avvikelse
2011

Inventarier
001 Inventarier, kommunkontor
50
0
0
50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Inventarier, BUN
500
0
480
20
Lekutrustning
Möbler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------065 Inventarier förskola/förskoleklass
160
0
68
92
Älvens förskola möbler
Datamöbler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------068 Inventarier, Älven förskola staket
300
0
215
85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------015 Inventarier, Brännagården
1 180
0
1 012
168
Sängar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------016 Inventarier, Tallviksgården
400
0
196
204
Diskmaskin
Spolmaskin
Medicinskåp
Möbler
Övriga inventarier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------018 Inventarier, räddningstjänsten
150
0
161
-11
Räddningsmaterial
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa inventarier
2 740
0
2 132
608
==================== ============== ============= ============== ==========
IT-investeringar
035 IT-investeringar
200
0
250
-50
IT-miljö reninvesteringar
Tunna klienter – virtuellmiljö
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa IT-investeringar
200
0
250
-50
==================== ============== ============= ============== ===========
G ator och vägar
004 Gator och vägar
1 120
0
1 162
-42
Beläggning Storgatan delen Hantverkg-Torget
Ringvägen Norra delen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008 VA-nät
3 600
-1 400
4 364
-2 164
Svartbyns vattenverk
Lansjärv vattenverk, reinvesteringar
Ventilbyten Bränna
Byte av vattenmätare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------048 Gatubelysning
400
0
685
-285
Utbyte av armatur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa gator,vägar och va
5 120
-1 400
6 212
-2 491
==================== ============== ============= ============== ===========
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Bilaga 1 Investeringsredovisning
(tkr)
Projekt nr

forts.
Budget
2011

Budget
tillägg

Utfall
2011

Avvikelse
2011

Vårdbyggnader
040 Ombyggnad Brännagården
1 750
0
1 326
424
Ventilationsaggr
Yttre arbeten
Ombyggnad hygienrum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa vårdsbyggnader
1 750
0
1 326
424
Övriga f astigheter
012 Busstation
0
0
15
-15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 Industrihus 3, Harbo
600
0
1 522
-921
Ventilation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------062 Förvaltningsbyggnaden, energiåtgärder
0
700
671
29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 Inköp fastighet
3 000
-1 600
0
1 400
Satellitboendet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------066 Centrumkiosken
450
0
42
408
Summa övriga fastigheter
4 050
-900
2 250
901
==================== ============== ============= ============== ===========
Skolbyggnader
049 Strandskolan
0
0
724
-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa skolbyggnader
0
0
724
-724
==================== ============== ============= ============== ==========
Fritidsanläggningar
027 Motionshallen
600
0
0
600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------011 Idrottsplatsen
0
2 300
79
2 221
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------067 Pistmaskin
275
0
270
5
Summa fritidsanläggningar

875

2 300

349

2 826

Furunäsets miljöcentral
023 Furunäsets miljöcentral
200
0
90
110
Mottagningsstation och kompstanl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa Furunäsets miljöcentral
200
0
90
110
=================== ============== ============= ============= ============= =============
Summa
14 935
0
13 332
1 603
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Bilaga 2 VA- bokslut: Särredovisning till externa intressenter
Resultaträkning (tkr)
Mkr
Verksamh etens intäkter
Verksamh etens kostnader
Fördelade administrativa kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamh etens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

2010
6 186
-5 441
-234
-622

2011
6 153
-6 111
-240
-676

-111

-874

0
-286

0
-359

-397

-1 233

0
0

0
0

-397

-1 233

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

2010

2011

Brukaravgi ft er
Anslutningsavgifter
Dri ftsbidrag från AMS
Försäljning av verksamhet och entrepren ader

6 162
0
0
24

6 134
0
0
19

Summa

6 186

6 153

2010

2011

Anläggnings och underhållsmaterial
Entrepren ader och köp av verksamhet
Konsulttjänster
Löner (se även not 3, p1)
Lokal/markhyror
Hyra av anläggningstillgångar
Bränsle energi och vatten
Förbrukningsinventarier och materi al
Rep och underhåll
Telekommunikation
Transporter och resor
Försäkringsavgi fter och riskkostnader
Diverse främmande tjänster
Diverse kostnader

299
1 324
207
1 303
231
208
963
476
84
15
19
144
91
77

324
1 546
78
1 573
212
158
977
616
266
16
4
110
99
132

Summa

5 441

6 111

Not 2 Verksamhetens kostnader

Under såväl 2010 som 2011 har kostnaderna varit höga för underh åll av ledningssystem.

58

Not 3 Ledning och administrativa kostnader

2010

2011

Löner direkt hän förliga till VA-verksamhet en

1

198

202

Fördelade administrativa kostnader

2

36

41

234

243

Summa
1

Personalkostnadern a har fördel ats ut till VA-verksamheten eft er uppskattad tid, dessa kostnader
avser löner för administration som är direkt kopplad till VA-verksamheten.
2

Här har övriga lönekostnader som är kommungemensamma förd elats ut. Kostnader för personaladministration, ekonomiadministration samt informationsadministration. Beloppet är uppskattat.

Not 4 Finansiell intäkter

2010

Ränta på kundford ringar

2011

0

0

Summa

Not 5 Finansiell kostnader

2010

2011

Internränta på lång fristiga skulder kommunen
Därav VA-anläggning ar
Därav reningsverk

286
183
103

265
94

Summa

286

359

Internräntan beräknas på 4 % av kvarvarande värd e på de materiella anläggningstillgångarn a
som hör till VA-verksamheten.
Värdet på vatten- och avloppsanl äggningarn a uppgår vid årets slut till cirka 9,5 mkr.
Värdet på reningsv erken uppgår vid årets slut till cirka 1,5 mkr.

Övrigt
Totalt antal kunder som finns inom Överkalix kommun avseende den kommunala VA-verks amheten uppgår
fö r år 2011 till 1 304 stycken, vilket fördel ar sig på 1 059 året runt boende, samt 245 fritidsanläggningar.
År 2011 fanns i kommunen 1 253 vattenmätare utplacerad e hos kunder och den levererade mängd en vatten
ut till dessa uppgick under 2011 till 223 604 kbm.
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det
gångna årets verksamhet och ekonomi. Det övergripande sy ftet med årsredovisning är
att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra intressenter relev ant
inform ation om utfallet av verksamheten, verksamh etens finansiering samt den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Informationen har ut formats för att
underlätta styrning och uppföljning. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.
Årsredovisningen sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix kommuns
ekonomikontor i samarbete med övriga förv altningar, bolag och stiftelser.

Överkalix

Kommun

Storgatan 17
956 81 Överkalix
tel 0926-740 00 Fax 0926-779 20
E-post: kommun@overkalix.se

