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Investera i Norrbotten AB är en koordinerande och
stödjande funktion på regional nivå, men där
genomförs inga affärsavslut, de sker alltid på en
lokal kommunnivå.
För en liten kommun som Överkalix är det av stor
vikt att delta i nätverk och samlösningar av olika
slag. Vi har inte egna muskler att driva alla olika
aktiviteter som behövs för att vi ska komma
framåt.

Birgitta P ersson, kommunstyrelsens ordförande

Kommunalrådet har ordet
I mars månad stod Överkalix kommun värd för
deltagarna i destinationsdesignprogrammet, Dags
att designa Norrbotten, som vänder sig till länets
samtliga kommuner. Ett av momenten i utbildningen var att deltagarna fick följa med på en stadsvandring. Utifrån vad de såg fick de berätta hur de
upplevde vår centralort, utemiljö och arkitektur.
Jag, och de flesta med mig, känner stolthet över
kommunen. Vi tycker den är vacker, välkomnande
och trevlig att besöka, och här finns någonting för
de allra flesta. Mycket av det vi erbjuder är dessutom gratis. Men att få inspel från andra är bra för
det är lätt att bli hemmablind. Det som vi tycker är
bra kan alltid göras bättre.
Under 2013 har vi tillsammans med alla kommuner i länet förutom Kiruna, bildat en gemensam
e-nämnd. Där ska vi driva frågor som varje kommun annars måste arbeta med var och en för sig.
Några av de områden som nämnden har att jobba
med är:
o att minska kostnader för drift som kan ske
gemensamt
o att säkra kompetensförsörjningen
o att effektivare utnyttja resurser genom
samverkan
o att bidra till en snabbare utveckling inom
e-förvaltning samt
o att implementera intentionerna i den
nationella strategin för e-samhället
Överkalix kommun har även bestämt sig för att
tillsammans med Norrbottens läns landsting och
andra kommuner i Norrbotten, köpa aktier i bolaget Investera i Norrbotten AB. Bolaget ska höja
marknadens kännedom om länets attraktivitet och
sälja in regionens möjligheter till presumtiva etablerare och investerare, såväl nationella som internationella.

Alla kommuner i länet har under 2013 skrivit på
jämställdhetsdeklarationen, CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå. Jämställdhet
mellan kvinnor och män är en grundläggande
rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är
det nödvändigt att den inte endast erkänns i lag,
utan även tillämpas effektivt på alla områden, såväl politiska, ekonomiska, sociala som kulturella.
I juni 2013 åkte ett av våra lokala band, Rosvo
rockers över till USA för att spela på den stora
mässan, Swedish Affair, i Los Angeles. Mässan
som anordnas av bland andra Svensk Amerikanska
Handelskammaren syftar till att främja kontakter
mellan film, musik och spelbranschens aktörer i
USA och Sverige. Under inspelningen av filmen
Jägarna 2 kom Rosvo rockers i kontakt med Peter
Stormare. Han tog bandet under sina vingar och
var en av dem som såg till att de fick spela i USA.
Konstgräsplanen som färdigställdes 2013 håller på
att tina fram och det ska bli spännande att följa
A- laget i fotboll. Just nu går det väldigt bra för
fotbollen och själv funderar jag på om jag ska
damma av fotbollsskorna och köra igång igen. Ett
damlag i fotboll vore inte dumt.
I skrivande stund är Överkalix kommun nominerad
till Norrbottens bästa idrottskommun. Vid Norrbottens idrottsgala den 10 maj delas priset ut. Vi
håller både tummar och tår för att det blir vår kommun som vinner. Utmärkelser av alla slag gör att
det känns roligt att fortsätta jobba på den inslagna
vägen.
År 2013 visar på ett plusresultat för kommunen
med 3,4 miljoner kronor. Överskottet har precis
som vid 2012 års överskott, fått hjälp via återbetalning av AFA pengar. Våra nämnder och förvaltningar har också jobbat bra med att titta över sina
behov.
Jag önskar alla en fortsatt fin vår och en härlig
sommar!
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Omvärldsanalys
Svag men positiv ekonomisk utveckling i
omvärlden
Tillväxten i världen minskade mellan 2012 och
2013. Däremot förväntas tillväxten öka med
närmare en procent år 2014.
Inom EU-området ökade BNP något under 2013
medan tillväxen var negativ inom Norden. Trots att
tillväxten varit svag under året har stämningsläget
överlag förbättrats. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer därför att tillväxten tar bättre
fart 2014 men att stabilitet inom euroområdet
dröjer, både p g a av de olikheter som finns mellan
länderna i konkurrenskraft samt deras finansiella
situation.

Kostnadstrycket är kommunernas stora utmaning
Från 2013 ökar behoven, p g a demografiska förändringar, vilket beräknas ge kostnadsökningar med
ca 1 % per år.
Ökad verksamhetsvolym kräver ökade bidrag
alternativt höjt skatteuttag
För de kommande åren måste statsbidragen till
kommuner och landsting öka, alternativt skatten
höjas om verksamhetsvolymen ska kunna öka i takt
med trenden under 2000-talet.
Källa: SKL Sveriges kommuner
och landsting, MakroNy tt 1/2014.

Ökad framtidstro i svensk ekonomi
Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt svagt
under 2013 trots positiva signaler från omvärlden.
Den svaga utvecklingen är i huvudsak en följd av
vikande export och investeringar. Hushållens
konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har däremot fortsatt växa i hygglig takt.
Under slutet av året fick tillväxten i svensk
ekonomi bättre fart. Industrins orderingång och
produktion vände upp och utvecklingen för export
och import av varor samt för detaljhandeln var
positiv.
Skatteunderlaget har p g a en betydligt svagare
ökning av arbetade timmar och relativt låga
timlöneökningar lett till successivt lägre ökning av
det reala skatteunderlaget. Under 2014 bedöms
ökningen minska ytterligare när bromsen i
pensionssystemet slår till.
På arbetsmarknaden har sysselsättningen hållits
uppe trots de senaste årens relativt svaga produktivitetsutveckling. SKL bedömer att sysselsättningen kommer att öka snabbare först under slutet
av 2014.
Inflationen är låg p g a det bistra läget på arbetsmarknaden. KPI sjönk med ca 0,1 % under 2013.
De offentliga finanserna visade ett underskott på
1,2 % av BNP under 2013 främst p g a finanspolitiska stimulanser i form av bland annat sänkta
skatter och ökade utgifter. Storleken på underskottet beräknas öka under 2014 för att därefter
successivt minska.

Utveckling i länet och kommunen
Optimism inom tillverkningssektorn
Industrins konjunkturindex visar en klar förbättring
för Norrbotten. De mest optimistiska efterfrågebedömningarna har arbetsställen för trävaru- och
livsmedelstillverkning samt sågverksindustrin.
Stora investeringar i gruvverksamheten gynnar bostads- och anläggningsbyggandet i kustområdet och
i gruvorterna Kiruna, Gällivare och Pajala. Gruvverksamheten och vindkraftsutbyggnaden beräknas
öka efterfrågan på lastbils- och långtradarchauffö rer, ingenjörer, diverse anläggningsarbeten samt
byggnadshantverkare.
Hotell och restaurangverksamheten räknar med en
ökad efterfrågan till följd av främst gruvexpansionen, biltestverksamheten, turismen och ett ökat
intresse för det kulinariska Norrbotten.
Inom offentlig verksamhet har neddragningarna
näst intill upphört och stora ersättningsrekryteringar
antas ske i takt med att pensionsavgångarna accelererar under kommande år. Särskilt bedöms möjligheterna att tillsätta tjänster med krav på akademisk
examen, t ex sjuksköterskor, lärare och ingenjörer
bli svåra.
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Befolkningsutvecklingen
Antalet invånare har minskat

Rekryteringsbehovet ökar
Befolkningen i aktiv arbetsålder 20-64 år har
minskat i alla kommuner, förutom Luleå, sedan
2001. Enligt SCB tyder inget på att trenden bryts.

Befolkningen i Norrbottens län ökade under 2013.
Det var enbart Luleå, Boden, Kiruna och Piteå som
hade en befolkningsökning. Befolkningsminskningen i Överkalix kommun uppgick till 61 personer
och invånarantalet vid årsskiftet var 3 436 personer.

Arbetslösheten minskar i länet. Lägst total arbetslöshet har Kiruna, medan den största andelsmässiga
minskningen skedde i Kalix, Överkalix och Pajala.
Arbetslösheten i länet beräknas fortsätta att minska
under 2014 till knappt 8 %. Denna ökade sysselsättning, tillsammans med fler pensionsavgångar, leder
till att ett flertal av länets mindre kommuner bedöms få betydande problem med arbetskraftsförsörjningen eftersom det bara inom offentlig sektor
är fler som avgår, än vad som totalt tillträder, på
arbetsmarknaden.

Antal invånare
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3611
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2500
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Gruppen med sämre jobbchanser har ökat sedan
2012 och dessutom tenderar arbetslöshetstiden att
förlängas. De grupper som har högst arbetslöshet är
ungdomar, utrikesfödda och lågutbildade. Arbetsgivare med strategiska rekryteringsprocesser och
fungerande mångfaldsplaner bedöms vara de stora
vinnarna i en framtida konkurrens om arbetskraften.

Under den senaste tioårsperioden har kommunens
befolkning minskat med 557 invånare. Kommunen
har en jämförelsevis hög andel äldre och det avlider
fler personer än det föds. Risken med denna snedfördelning kan bli att en allt mindre andel unga
kommer att finnas tillgängliga för att ta hand om en
växande andel äldre.

Länets möjliga arbetskraftsförsörjning och befolkningsökning hämmas även av fortsatt stor bostadsbrist inom expansiva områden.

Nedanstående diagram visar antal födda, avlidna,
utflyttade och inflyttade under 2000-talet.

Arbetslöshet i Överkalix
Överkalix kommun hade vid årsskiftet en öppen
arbetslöshet på 5,4 %, att jämföras med länets
4,0 % och rikets 4,5.
Källa: Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013
Norrbottens län och webbsidan

Bostadsförsörjningen
Kommunens bostäder ägs och förvaltas av ett helägt kommunalt bostadsbolag, Stiftelsen Överkalixbostäder. Stiftelsen Överkalixbostäder hade vid
årsskiftet 320 bostadslägenheter och huvuddelen av
fastighetsbeståndet är beläget i de centrala delarna
av Överkalix. Vid årsskiftet var 3 (8) av Stiftelsens
bostadslägenheter vakanta, vilket motsvarar en
vakansgrad på 1 %.

Under år 2013 flyttade 117 (171) personer till
Överkalix och de utflyttade uppgick till 139 (169).
Flyttningsnettot mot övriga kommuner var negativt,
-51 personer, medan flyttningsnettot mot utlandet
var positivt och uppgick till 29 personer. Under året
föddes 24 (21) barn medan 63 (75) personer avled.

Fjärrvärme inom Överkalix tätort
Överkalix Värmeverk AB svarar för produktion,
distribution och försäljning av fjärrvärme inom
Överkalix tätort. Anslutningsgraden är hög och
under året har inga nya anslutningar gjorts.
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Uppföljning av prioriterade mål
En viktig del av styrningen i Överkalix kommun utgörs av de prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt.
Här görs en uppföljning av dessa mål, uppdelat på finansiella mål och verksamhetsmässiga mål.

Finansiella mål
Finansiella mål, fastställda av KF
i budget 2013

Utfall 2013

Måluppfyllelse

Årsresultatet ska överstiga 2 mkr/år

Resultatet för 2013 uppgår till
3,4 mkr.

Ja

Oförändrad utdebitering (frånsett
skatteväxling)

Oförändrad utdebitering, 22,80
(22,58 plus skatteväxling 0,22)

Ja

Soliditeten ska förbättras under
planperioden

Soliditeten uppgår till 47 % och har
förbättrats under året.

Ja

Nettoinvesteringarna bör ej
överstiga 25 mkr under
planperioden, ej heller 10 mkr under
enskilt år.

Investeringarna under 2013 uppgår
till 15,8 mkr. För treårsperioden
2011-2013 uppgår investeringarna
till 40,7 mkr.

Nej, investeringsvolymen är högre
än fastställt mål.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
Årets resultat uppgår till 3,4 mkr och kommunallagens krav på balans i ekonomin uppnås.

Under 2013 har Norrbottens kommuner övertagit hälsooch sjukvård i ordinärt boende, ”hemsjukvård”, från
Norrbottens läns landsting. Det har medfört en skatteväxling och den kommunala utdebiteringen uppgår nu
till 22,80. Frånsett skatteväxlingen är utdebiteringen
oförändrad.

Bortsett från återbetalningen av sjukförsäkringspremierna är resultatet negativt. För att på sikt
uppvisa god ekonomisk hushållning behöver
kommunen uppvisa resultat på drygt 4 mkr.
Soliditeten är ett mått på eget kapital i förhållande
till totalt kapital. I och med att vidareutlåning till
Överkalix Värmverk AB upphört har totala låneskulden för kommunen minskat vilken påverkar
soliditetsmåttet i hög grad. Den effekten borträknad
har soliditeten ändå ökat något.

Investeringsvolymen för såväl 2013 som för planperioden 2011-2013 är alltför omfattande jämfört med
fastställt mål. En stor post under 2012-2013 är om- och
tillbyggnad av Länstrafiken, 5,8 mkr. Den kostnaden
kommer att följas av ökade hyresintäkter. Arbetet med
energioptimering har fortgått och beräknas ge lägre
driftkostnader framöver.

Pensionsförpliktelserna inberäknat är soliditeten
negativ och har försämrats något under året p g a
nya beräkningsgrunder för pensionsskulden.

Den sammantagna bedömningen är att redovisat resultat
i det finansiella perspektivet i stort är förenligt med
kommunfullmäktiges mål.
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Kommunens ve rksamhetsmål
Kvalitetsområden fastställda av
KF i budget 2013

Utvärdering

Måluppfyllelse

Din kommuns tillgänglighet

Mycket bra eller godkänt på
undersökta indikatorer

Ja

Trygghetsaspekter i din kommun

Mycket bra på undersökta
indikatorer

Ja

Din delaktighet och kommunens
information

Trenden visar en klar förbättring.

Nej, utveckling inom detta område
är prioriterat.

Din kommuns effektivitet

De i budgeten utvalda indikatorerna
visar goda resultat.

Ja och här pågar ett ständigt arbete
med förbättringar.

Din kommun som
samhällsutvecklare

Resultaten ligger nära övriga
kommuners medel. Kommunen har
liten direkt påverkansmöjlighet.

Utvecklingsområde på lång sikt.

Det är av vikt att de resurser som används i
kommunens verksamhet visar på god kvalitet och
fördelas i enlighet med de politiska prioriteringarna.

I tabellen ovan görs en sammanfattande bedömning
avseende måluppfyllelse för respektive område.
I nästa avsnitt, Kvalitetsundersökningar, redovisas
resultatet för varje indikator som ingår i utvärderingen.

Överkalix kommun genomför olika kvalitetsundersökningar, bl a via det landsomfattande nätverket
”Kommunens kvalitet i korthet, KKiK”. Dessutom
har under 2013 ett antal av resultatmåtten ingått i
SCBs medborgarundersökning.

Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse
Den sammanvägda bedömningen är att kommunen
inte fullt ut uppnår uppsatta mål.

Kvalitetsmått inom fem olika områden har tagits
fram för att vara indikatorer för den verksamhet
som bedrivs i kommunen.

Kommunen uppvisar goda resultat på många områden i kvalitetsmätningarna men ambitionen är hög
och utvecklingsområden med såväl högre som lägre
prioritet framkommer. Arbetet med t ex förbättring
av kommunens hemsida fortgår medan faktorer
inom området ”Din kommun som samhällsutvecklare” kräver en långsiktig strategi och nära samarbete med andra aktörer.

De resultat som uppnås för de olika måtten jämförs
med övriga kommuners resultat och jämförelse kan
också göras för utvecklingen över tid. Syftet är
också att hitta goda exempel på hur verksamheter
kan drivas på ett effektivt sätt och med god kvalitet.

När det gäller de finansiella målen uppnås fullmäktiges mål beträffande årsresultat, skattesats och
soliditet. Däremot är investeringsvolymen högre än
fastställt mål.

Bland samtliga mått som ingår i KKiK har några
inom varje område prioriterats. Dessa mått redovisas i budgetdokumentet Budget 2013, plan 20142015.

Stiftelsen Överkalix bostäders måluppfyllelse

Resultaten som i huvudsak avser verksamhet under
2013 analyseras och utvärderas varefter förbättringsområden prioriteras. Resultaten måste användas med försiktighet då urvalet i vissa fall är litet
och vissa mätningar görs under väldigt begränsad
tid. Styrkan ligger i att många kommuner gör
samma undersökningar och att frågorna i stort sett
är lika genom åren.

Målen som ställts upp har till största del uppfyllts.
Övergripande mål är attraktiva lägenheter med
nöjda hyresgäster. Målet är uppnått enligt senaste
kundmätning.
Vid utgången av 2013 var 3 av Stiftelsens bostadslägenheter vakanta, vilket motsvarar en vakansgrad
om 0,9 %. Stiftelsens uppställda mål är att vakansgraden ska understiga 4 %.
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Kvalitetsundersökningar
Frågor via e-post och telefoni

Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel
fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Överkalix kommun har sedan 2010 deltagit i
SKL:s, Sveriges kommuner och Landstings, kvalitetsmätningsprojekt, ”Kommunens Kvalitet i Korthet”, KKiK. Projektet får stor uppmärksamhet i
landet och de flesta kommuner deltar.

Resultat Övriga
2012 kommuner

Andel %
100
75

Idén bakom KKiK är att ta ut ett begränsat antal
mått som överskådligt kan ge en bild av kommunens verksamheter ur medborgarperspektiv.

50

87 %

25
0

Antalet mått har begränsats till ungefär 40, varav
kommunen tar fram 14 mått själva. Övriga mått
sammanställer SKL från statistik som finns hos
Skolverket, SCB eller i andra offentliga sammanställningar.

2010

2011

–
–

Medel
72 %
Max
100 %

2012

Källa: Undersökning av externt företag

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet:
–

Min
22 %

87

81

74

Resultat Övriga
2012 kommuner

Andel %

att kommuninvånarna skall få information om
kvaliteten på den service som kommunen
tillhandahåller

100

Min
19 %

75
50

50

att kommunen vill föra en dialog kring resultat
med kommuninvånarna

48

25
0

att använda måtten som en del i styrningen och
verksamhetsutvecklingen

48 %

29
2010

2011

Medel
41 %
Max
78 %

2012

Källa: Undersökning av externt företag

Fem områden i fokus
Vid framtagandet av mått har projektet fokuserat på
fem områden.
1
2
3
4
5

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen?

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsutvecklare

Resultat Övriga
2012 kommuner

Andel %
100
93

75

88

50

88 %

25

Nedan presenteras ett urval av de mått som finns
med i resultatsammanställningen. Undersökningen i
sin helhet finns på kommunens hemsida.

Min
54 %

75

0
2010

1 Din kommuns tillgänglighet
Tillgänglighet mäts bland annat i form av kommunala handläggares tillgänglighet, tillgänglighet till
barnomsorg och äldreboende samt öppettider inom
olika verksamheter.

2011

Medel
82 %
Max
100 %

2012

Källa: Undersökning av externt företag

Möjligheten att få kontakt via telefon har varit ett
förbättringsområde. Ny telefonväxel samt ett nytt
system för mobiltelefoni har införts.
Hur länge får man v änta - förskolan

Det finns möjlighet att genomföra en undersökning
årligen om i vilken utsträckning den som kontaktar
kommunen får kontakt med en handläggare. Undersökningen omfattar både e-post och telefoni. Antalet kontaktförsök är begränsat till 54 e-post frågor
och 54 samtal och genomförs under en kort tidsperiod. Begränsningen medför att undersökningen
får ses som en indikator för det fortsatta arbetet på
området. Undersökningar är gjorda under åren 2010
till 2012.

Hur många av dem som fick plats på förskolan erbjöds
plats på det datum de önskat?
Resultat Övriga
2013 kommuner

Andel %
100
75
50

95

90

87

60 %

25
0
2010 2011 2012 2013
Källa: Egen undersökning
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Min
0%

60

Medel
69 %
Max
100 %
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Tillgänglighet till barnomsorg på önskat datum är
ett mått som visar på hur på planering och resurser
sammanfaller med de önskemål som finns. I Överkalix får 6 av 10 plats på önskat datum. Genomsnittlig väntetid är 28 dagar för en plats.
Hur länge får man vänta - äldreboende

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?
Planerat och faktiskt förhållande
Antal barn/personal - planerat
och faktiskt
8
6
4
2
0

Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?
100

2011
Planerat

50

56

25

37

16 dagar

40

16

0

Barn/
personal

Planerat
Min 4,1
Med 5,4
Max 7,7

2012

2013
Faktiskt

Planerat 6,8 Faktiskt
Faktiskt 3,6 Min 3,3
Med 4,4
Max 6,3

Källa planerat resultat: Skolverkets statistik

Medel
50 dagar

För förskolan finns mått för både planerad resurs
och faktisk resurs. Den faktiska resursen är mätt
under två veckor genom närvaromätningar, dvs. det
anger situation vid mättillfället.

Max
156 dagar

2010 2011 2012 2013

3,6

Antal personal

Min
0 dagar

75

Övriga
kommuner

6,8
3,4

Resultat Övriga
2013 kommuner

Väntetid i dagar

5

5,2

Resultat
2013

Källa: Egen undersökning

3 Din delaktighet och kommunens information

Handläggningstiden för den som beviljats plats i
äldreboende har under 2013 varit 16 dagar, vilket är
extremt kort väntetid. Tiden räknas från dagen för
ansökan till dagen då plats erbjuds.

Webbinformation
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?
Resultat
Övriga
Andel av maxpoäng
2013
kommuner
100

2 Trygghetsaspekter i Din kommun
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

75

90
75

Resultat Övriga
2013 kommuner

SCB Index
78

79
79

45
30
2011

2012

2013

25

Min
41

60

Medel
61

Max
95 %

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling?

25
20
15
9

2010 2011 2012 2013

Resultat
2013

An d el a v m a xp o än g

Övriga
kommuner

90

Resultat Övriga
2013 kommuner

Antal v årdare

10

Medel
79 %

Undersökningen består av ca 200 frågor. Varje
fråga kan ge upp till tre poäng för helt uppfyllt svar.
Svaret ska kunna hittas inom två minuter. Ett förbättringsområde som det jobbats med sedan 2010 i
kommunen.

Hur många olika vårdare från hem-tjänsten besöker en
äldre person under 14 dagar?

8

61 %

37

Källa: SKL:s webbinformationsundersökning

Max
83

Hur många vårdare

8

61

2010 2011 2012 2013

SCB har i sin medborgarundersökning ett trygghetsindex som bygger på flera frågor. Överkalix får
ett resultat som är näst bäst i hela undersökningen.

5

56

50

0

Källa: är SCB:s Medborgarundersökning, del ”Try gghet”

10

Min
56 %

50

Min
18

70
56

50
30

Min
6 vårdare
9
Medel
vårdare
14 vårdare
Max
26 vårdare

56 %

20
33

33

2011

2012

10
2010

2013

Medel
50
Max
77

Källa: Egen undersökning

Indexet består av 19 frågor och måttet anger andel
av maxpoäng. Syftet med måttet är att kunna visa
en samlad bild av kommunens satsning på att skapa
olika former av kommunikation och dialog med
medborgarna.

Källa: Egen undersökning

Att antalet vårdare som besöker hemtjänsttagaren är
begränsat upplevs av de flesta som en viktig trygghetsaspekt. Överkalix uppnår mycket goda resultat.
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5 Din kommun som samhällsutvecklare
De tre mått som finns nedan anses i undersökningen
vara ”informationsmått”. Måttet ger möjlighet att
följa förändringar på områden där kommunen som
regel har liten direkt påverkansmöjlighet

4 Din kommuns effektivitet
Under din kommuns effektivitet finns mått som redovisar uppnådda resultat inom kommunens verksamheter, men också nöjdhetsmätningar hos
brukare.
Grundskolan

Andel förvärvsarbetande i kommunen, 20-64 år

90,0

80,0

100
90

77,9 77,9

96,9
90,9

91,2

90,9 %
70

65,0

Medel
87,5 %

2010 2011 2012 2013

2010

2011 2012

2013

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Källa: Skolverket

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i
kommunen?

Särskilt boende
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende

Antal nya företag/1000 inv.

12,0

Min
1,3

9,0

100

5,6
6,0

90
79

Min
64 %

89

80

89 %
71

2010

2011

2012

2,2

0,0

Medel
84 %

4,0

3,3

3,0

2010 2011

Max
97 %

60

2012

4,0

Källa: Ny företagarcentrums Företagsbarometer

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo
och leva på?
Resultat
2013

SCB ind ex

70

Resultat Övriga
2013 kommuner

Andel nöjda %
120

Min
42

60

98

Min
73 %
98 %

40

50
40

Max
77

20
0
2010 2011 2012 2013

2011

Medel
91 %

60

Medel
59

60

59

100
86

Övriga
kommuner

80

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin
hemtjänst

78

Max
14,6

2013

Hemtjänst

84

Medel
5,0

2013

Källa: Socialsty relsens nationella brukarundersökning inom
Äldreomsorgen

60

Resultat Övriga
2013 kommuner

15,0

Resultat Övriga
2013 kommuner

Andel nöjda %

70

Medel
78,6 %
Max
88,0 %

60,0

Max
99,3 %

60

77,9 %

75,4

70,0

Min
74,1 %

80

80

Min
63,6 %

74,0

75,0
97,1

Övriga
kommuner

85,0

Resultat Övriga
2013 kommuner

Andel %

Resultat
2013

An de l %

Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet

2012

2013

Källa: SCB:s Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index

Max
100 %

Källa: Socialsty relsens nationella brukarundersökning inom
Äldreomsorgen
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Finansiell analys
Kommunens finansiella utveckling och ställning
analyseras utifrån de fyra perspektiven resultat,
kapacitet, risk och kontroll.
Hur har kommunen
balanserat sina kostnader och intäkter
under året och över
tiden?
Resultat

Risk

Resultatutjämningsreserv
Under året har beslutats om avsättning från delar av
resultaten 2010-2012 till resultatutjämningsreserv.
Reserven uppgår till 5,7 mkr och utgör en del av eget
kapital. Inga medel från reserven har använts och ingen
avsättning är gjord från 2013 års resultat.

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

Kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna

Kapacitet

Kontroll

Finns det risker som i
framtiden kan komma att
inverka på kommunens
resultat och kapacitet?

Vilken kontroll har
kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag
(i procentandel)

Resultat och kapacitet
Ekonomiskt resultat

Verksamh etens intäkter
och kostnader (netto)

Mkr

2011 2012 2013

Årets resultat

5,7

5,8

Netto kostnader f öre
f inansnetto

2013

93,3

93,4

94,3

3,6

3,7

3,7

96,9

97,1

97,9

0,3

0,2

0,5

Total nettokostnad

97,1

97,3

98,4

5,8

6
4

2 0 12

Finansnetto

6,9
5,7

2 0 11

Avskrivningar

3,4

Årets resultat
8

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk
hushållning är att det finns en balans mellan löpande
intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa förhållandet är
att analysera olika kostnaders andel av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Verksamhetens nettokostnadsandel har stigit. Det ger
signaler om att kostnaden ökar i snabbare takt än
intäkterna.

3,4

2,5

2
0
2009

20 10

2 011

2 012

201 3

Kostnaden per invånare har ökat
Kro no r per invå nare

För 2013 redovisas ett positivt resultat på 3,4 mkr.
Balanskravsutredning :

Årets redovisade resultat
Justering reavinst/fö rlust mm
Justerat resultat

3,4
-0,1
3,3

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 treårsperiod. Kommunen har inte
några negativa underskott från tidigare år som ska
återställas.

2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

20 492 24 163
-77 111 -82 329
-2 195 -2 257

Verksamhetens nettokostnader

-58 365 -60 423

Skatteintäkter
Generella statsbidr o utjämning
Finansnetto

39 010 40 470
21 118 21 231
-114
-301

Årets res ulta t

13

2 0 12

1 6 50
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Inve ste ringar

Finansiering
Negativt finansnetto

Självfinansieringsgrad
Mkr

2011 2012 2013

Finansiering via internt
tillförda medel från
verksamheten

15,8

Årets nettoinvesteringar

13,3

11,1

15,8

118

125

77

Självfinansieringsgrad %

2011 2012 2013
Finansnetto, mkr

13,9

-0,9

-0,4

-1,0

12,1
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader, försämras 2013. En bidragande
orsak är förändringar i beräkningen av pensionsskulden
vilket redovisas som finansiell kostnad med ca 0,6 mkr.
Minskade skulder

Nyckeltalet är beräknat som förvärv av materiella
anläggningstillgångar/medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital. Beloppen hämtas från
finansieringsanalysen. En hög självfinansieringsgrad
innebär att kommunen kan finansiera investeringar
med medel från löpande verksamhet.

Mkr
Lång fristiga skulder

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

För 2013 är självfinansieringsgraden 77 % vilket
innebär att medel som finns kvar när den löpande
driften är betald inte räcker för att finansiera årets
investeringar. Sett över de tre senaste åren har investeringarna finansierats med medel från löpande
verksamhet.

Lång fristiga skulder
100
80
60
40
20
0

Höga nettoinvesteringar
Nettoinvesteringar (Mkr)
Avskrivningar

7,7

211,5 210,3 212,0

Nettoinvesteringar/
avskrivningar %

175,0 150,6 202,6

Nettoinvesteringar/
skatteintäkter och statsbidrag %

6,3

5,5

2010

69,1

2011

32,3

31,3

2012

2013

Lån om 10 mkr förfaller under år 2015. Övriga lån löper
tillsvidare och amortering sker planmässigt med
2 mkr/år.

7,5

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

Förbättrad soliditet
%
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Summa
Soliditet inkl pensionsskuld äldre än 1998, %

I det andra nyckeltalet, nettoinvesteringar/skatteintäkter och statsbidrag, framgår att kommunen under
året har använt 7,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag till investeringar.
Andelen anläggningstillgångar
%
2011 2012
Summa anläggningstillgångar
76
59
Summa omsättningstillgångar
24
41
Summa
100 100

75,4

Under året har löpande amortering gjorts med 1,0 mkr.
År 2012 minskade de långfristiga låneskulderna med
31,8 mkr beroende på att Överkalix Värmeverk AB
övertog de lån som tidigare vidareutlånats via Överkalix
kommun. Kommunen borgar för värmeverkets lån.

7,8

Skatteintäkter och statsbidrag

88

2009

2011 2012 2013
13,3 11,6 15,8
7,6

2011 2012 2013
69,1 32,3 31,3

2011 2012

2013

35
65
100

38
62
100

47
53
100

-21

-17

-21

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital och beskriver därmed den
finansiella styrkan på lång sikt.

2013
75

Soliditeten har förbättrats något men den är låg och
ligger under länsgenomsnittet och marginellt under
riksgenomsnittet. Inräknat pensionsskulden är
soliditeten negativ och har försämrats under året. Nya
beräkningsgrunder har gjort att pensionsskulden ökat.

25
100

Avvikelsen 2012 beror på att en långsiktig fordran
på Överkalix Värmeverk AB omklassificerades till
en kortfristig fordran vilken reglerats under 2013.
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Risk och kontroll
Likviditeten försämras
Likvida medel, mkr
Kassalikviditet, % 1 )
Rörelsekapital, mkr 2 )

2011 2012
23,8 26,6
87
94
-7,3 -4,7

Därutöver har kommunen borgensåtagande för
Stiftelsen Överkalixbostäders lån 42,0 mkr. Förlustansvar omfattande 40 % av beviljade bostadslån till
egnahem uppgår till 1,6 (2,0) mkr. Övriga borgensförbindelser avser borgen till Överkalix Folketshusförening 2,1 (2,3) mkr och Lansjärvs Folketshusförening 26 (32) tkr.

2013
24,0
80
-9,8

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

För år 2013 uppgår kommunens kostnader för borgensåtaganden till 93 tkr. Återbetalning för tidigare års
borgenskostnader har erhållits, 256 tkr. Förlustriskerna
bedöms i nuläget inte uppgå till några större belopp.

Likviditeten är ett mått på kortfristig betalningsförmåga. En god likviditet betyder att kommunen har
gott om tillgångar som relativt snabbt kan omsättas
till likvida medel för utbetalningar. Likviditeten
ligger på en acceptabel nivå.

Pensionsskulden ökar
Mkr (inkl löneskatt)
Pensioner som kortfristig
skuld
Avsättningar till
pensioner
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Total pensionsskuld
Pensionsmedel
Återlånas av verksamhet en

Ränterisken minskar
2011 2012 2013
Ökad räntekostnad vid 1 %
höjning av räntan på
kommunens andel

0,3

0,2

0,2

Lån med rörlig ränta, mkr
därav kortfristig del
därav vidareutlånat

41,1
2,0
11,8

36,1
2,0
11,8

23,3
2,0
0

Lån med bunden ränta
därav vidareutlånat

30,0
20,0

30,0
20,0

10
0

Totalt lånebelopp

71,1

66,1

33,3

5,4

5,4

5,9

6,5

6,6

6,8

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

111,9
123,9
0,0
123,9

117,4
130,1
0,0
130,1

Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse
uppgår år 2013 till 117,4 mkr inklusive löneskatt.
Utredningsgraden uppgår till 98 %.

2011 2012 2013
46,3
6,2
5,8

2013

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.

Borgensåtagande och koncernens
resultat

Borgensåtagand e
46,8
Koncern ens resultat
6,4
Kommunens resultat
5,7
Solidarisk borgen Kommuninvest

2012

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

Kommunen har lån med både rörlig och bunden ränta.
Minskade skulder tillsammans med lågt ränteläge gör
att ränterisken är måttlig. Den genomsnittliga räntesatsen för upplåningen uppgår till 2,8 %.

Mkr

2011

77,5
1,9
3,4

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt räknat per invånare uppgår till 34 tkr/inv.
Finansiering av pensionsförpliktelser sker i form av
återlåning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Ur ett riskperspektiv är det viktigt
att beakta denna pensionsskuld eftersom några medel
inte finns fonderade för att möta de betalningar som
kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Kommunens borgensåtagande, utöver solidarisk borgen för Kommuninvest, uppgår till 77,5 mkr, vilket
motsvarar cirka 23 tkr per invånare. Den stora
ökningen av borgensåtagandet mellan åren 2012 och
2013 beror på att kommunen fr o m 2013 borgar för
Överkalix Värmeverk ABs lån, vilka uppgår till
31,8 mkr.
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
nämndernas budgetavvikelser
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Summa nämnder

Känslighetsanalysen visar hur ett antal faktorer påverkar
kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att
varje procents löneökning innebär en kostnad för
kommunen på 1,8 mkr. Däremot ger taxeförändringar
relativt marginella intäktsökningar.

2012 2013
-3,4
0,2
0,2 -1,4
-1,5 -3,7
0,3
0,6
-4,4 -4,3

Sammanfattande kommentarer och förväntad
utve ckling

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk
hushållning är att kommunens nämnder/förvaltningar klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelade
budgetanslag. Alla händelser kan inte förutses och
budgeteras och att klara omfördelning inom egen
ram kan vara svårt om beloppen är betydande. Därför måste reserver finnas inbyggda både i årsresultat
och i likviditet.

De senaste åren har konjunkturstöd och sänkta sjukförsäkringsavgifter tillsammans med förbättrade
skatteunderlagsprognoser och lågt ränteläge bidragit
till positiva resultat. Utan återbetalningen av AFApengarna under 2013 hade Överkalix kommun
redovisat ett negativt resultat. Tillskotten är naturligtvis välkomna men besluten kommer ofta sent
under innevarande år och ger därför dåliga
planeringsförutsättningar.

Sammantaget har nämnder/styrelse ett budgetöverskridande med 4,3 mkr vilket är i ungefär samma
storleksordning som året innan. Under 2013 ser vi
störst underskott för socialnämnden, främst för vård
på äldreboenden och personliga assistenter. Under
2012 redovisade kommunstyrelsen det största underskottet.

De tillfälliga intäkterna har under de senaste åren använts till avgångsvederlag, nedskrivning av övervärderade anläggningstillgångar och försäkringslösning för pensioner. Den ökade likviditeten har
använts till extra amorteringar på lånen. Åtgärderna
bidrar till lägre kostnader framöver.

Under året har budgetutfallsprognoser gjorts löpande
och pekade redan under årets första månader mot
underskott. Direktiv om stor återhållsamhet har gällt
för samtliga verksamheter vilket också resulterat i
mindre underskott än befarat. Planering och omorganisation har påbörjats för att klara kommande
års ekonomi och verksamhet. Under årets gång har
progonsen för skatteintäkterna förbättrats och tillsammans med återbetalning av sjukförsäkringspremier, 4,4 mkr för åren 2005 och 2006, uppnås ett
positivt resultat.

Soliditeten har förbättrats men är fortfarande låg.
Inräknat pensionsskulden, vilken redovisas som ett
ansvarsåtagande utanför balansräkningen, blir
soliditeten negativ.
Några medel finns inte fonderade för den pensionsskuld som är redovisad som ansvarsförbindelse och
uppgår till 117,4 mkr 2013-12-31. Ur ett generationsperspektiv är det inte rimligt att överlåta till kommande generationer att finansiera pensionsförpliktelser.
Överkalix kommun har en negativ befolkningsutveckling. Verksamheterna måste anpassa kostnaderna till de förändrade behoven och inom ramen för de
skatter och bidrag som kommunen erhåller. Positivt
är att organisationen har haft kraft och beslutsamhet
att planera och genomföra förändringar som leder till
att kostnaderna inte övervältras på kommande år.

Känslighetsanalys
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 %
Försörjningsbidragsfö rändring med 10 %
Förändrad utdebitering med 1 kr
Förändring av befolkningen i kommunen
med 100 personer, med samma
åldersstruktur som nu
10 heltidstjänster (23 500 kr/mån) inkl po

1,8 mkr
2,8 mkr
0,1 mkr
0,6 mkr
0,6 mkr
0,5 mkr
0,2 mkr
6,1 mkr

Det nya utjämningssystemet som infördes 2014 gav
större intäkter till Överkalix kommun och bidrog till
att ett nollresultat kunde budgeteras trots urholkade
statsbidrag och ökat kostnadstryck. Ett nollresultat är
inte hållbart i längden utan kommunen måste hitta
vägar för långsiktig utveckling för att kunna hålla en
fortsatt hög servicegrad till medborgarna.

6,2 mkr
3,9 mkr
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Driftredovisning 2013
Tkr

Budget

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Summa nämnder
Pensionskostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Återföring kapitalkostnader
Övriga poster (justering po-påslag,övr fin int mm)
Omställningskostnader- avgångsved erlag
Sjukförsäk ringspremier åt erbet alda
ÅRETS RESULTAT
Sammantaget redovisar styrelser och nämnder ett
underskott på 4,3 mkr men högre skatteintäkter och
statsbidrag samt återbetalda sjukförsäkringspremier
bidrar till ett positivt resultat på 3,4 mkr.

Utfall

Avvikelse

-47 147
-68 148
-87 856
-988

-46 957
-69 563
-91 537
-409

190
-1 416
-3 681
579

-204 139

-208 466

-4 327

-7 100
137 300
72 300
-700
4 144
-1 300
-200
0

-7 145
138 470
72 948
-510
4 509
1 226
-2 100
4 423

-45
1 170
648
190
365
2 526
-1 900
4 423

305

3 355

3 050

pedagogiska verksamhet visar ett underskott med ca
1,3 mkr, en orsak är att extra personal har anställts
när särskilda behov uppstått. Däremot gav
gymnasieskolans interkommunala ersättningar samt
rese- och inackorderingsersättningar ett överskott
med ca 0,9 mkr i jämförelse med budget.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på
ca 0,2 mkr. Tekniska avdelningen redovisar totalt
ett underskott på ca 1,5 mkr beroende bl a på höga
kostnader för energieffektivisering samt exploatering och detaljplaner för industriområdet Norra
Tallvik. It-verksamhetens underskott blev drygt
0,9 mkr beror delvis på fler användare. Nämndens
överskott finns främst på verksamheterna för
infrastruktursatsningar, bostadsanpassningar och
räddningstjänst.

Socialnämnden redovisar ett underskott på
3,7 mkr. Störst underskott, ca 2 mkr, visar verksamheten för personliga assistenter. Nya brukare har
tillkommit under året och kostnaderna har blivit
högre när Försäkringskassan inte ersätter alla
arbetade timmar hos brukarna. Andra verksamheter
med stora underskott är vård och omsorg på äldreboendena samt inom hemsjukvården. Hemsjukvården har tagit emot betydligt fler patienter än vad
som beräknades vid övertagandet.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
underskott på 1,4 mkr. Kommunens kostnader för
friskolan överstiger budgeten med 1,2 mkr
beroende av ett ökat elevantal. Kostnaderna för
grundskolans

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på
579 tkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter
för bygglovsansökningar samt att arbetet med översiktsplanen inte genomfördes under året.

Driftutfall 2011 – 2013
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
Summa driftutfall netto

2011
-18,4
-3,7
-12,6
-8,9
-63,7
-86,7
-1,4
-5,2
-200,6
206,3
5,7
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2012
-20,3
-4,1
-14,3
-9,5
-64,0
-88,7
-1,4
-4,0
-206,3
212,1
5,8

2013
-18,1
-3,9
-13,9
-9,2
-67,0
-93,0
-1,1
-3,6
-209,8
213,2
3,4
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Investeringsredovisning
Kommunstyrelse
Tkr
Projekt
Inventari er
IT-investeringar, bredband m.m.
VA-verksamhet
Gator och vägar
Vårdbyggnad er
Övriga fastigheter
Skolbyggnader
Fritidsanläggningar
Furunäsets Miljöcentral (FMC)
Ombyggnad hissar 1
Energioptimering 2

Inkomster

Summa kommunstyrelsen

Netto budget
750
725
2 220
1 140
1 500
2 500
400
2 300
230
800
1 000

Avvikelse

552
366
435
665
868
021
635
501
392

Netto investering
552
366
1 435
665
1 868
6 021
635
2 753
392

748

15 434

14 686

13 565

-1 121

0

7
644
651

7
644
651

250
500
750

243
-144
99

0

138
73
0
234
445

138
73
0
234
445

475
340
84
150
1 049

337
267
84
-84
604

748

16 530

15 783

15 364

419

1
1
6
748

Barn- och utbildningsnämnd
Inventari er, bibliotek
Fysisk arbetsmiljö skolan
Summa barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Inventari er, BG
Inventari er, TG
Inventari er, Omsorgen
Inventari er, socialnämnd
Summa socialnämnd
Investeringar totalt:

Utgifter

3

198
359
785
475
-368
-3 521
-235
-453
-162
800
1 000

1

Ombyggnad hissar totalt 653 kkr i utfall. Fördelat till vårdbyggnader: 320 kkr, fritidsanläggningar: 274 kkr och
Strandskolan: 58 kkr.
2
Energieffektivisering totalt 857 kkr i utfall. Fördelat främst till skolbyggnader: 577 kkr och övriga fastigheter:
252 kkr.

Investeringsutfall 2011 – 2013
Netto mkr
0
2
3
4
5
6
8

2011
1,0
2,0
0,3
1,5
2,5
6,0
13,3

Gemensamma lokaler och verksamheter
Infrastruktur, skydd mm
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Summa nettoinvesteringar

Under 2013 uppgår investeringarna till 15,8 mkr
vilket är 0,4 mkr mer än budgeterat. Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
investeringar ryms inom budgeterade ramar. Inom
kommunstyrelsens område överskrider de totala
investeringarna budget med drygt en miljon kronor.
Största enskilda avvikelse är hänförligt till utbyggnaden av Länstrafiken vilket förklaras av att budget

2012
1,7
1,6
0,3
0,9
3,5
3,8
11,6

2013
0,4
1,2
2,8
1,3
2,4
7,7
15,8

fördelats mellan 2012 och 2013 men merparten av
kostnaden hamnat på 2013. Totalt uppgår såväl
budget som utfall till 5,8 mkr.
För en mer detaljerad redovisning av investeringarna samt en sammanställning över investeringsprojekt som löper över flera år, se bilaga 1.
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Personalekonomisk redovisning
Pension

Den personalekonomiska redovisningen för 2013 har
inriktats på att framförallt beskriva förhållandet för
kommunen som helhet och endast i mindre omfattning
för enskilda förvaltningar.

Under 2013 har 12 medarbetare avgått med pension.
(3,5 % av de tillsvidareanställda). Kommunen står inför
fortsatt ökning av antalet pensionsavgångar de
kommande åren.

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

Pensionsåldern är flexibel mellan 65-67 år. Beräknat på
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 10 år
121 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 flera perspektiv.

Beräknad pensionsavgång (antal per år)

Antalet tillsvidareanställda - dec mån

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- o utbildningsnämnd
Hela kommunen

2013
86
200
84
370

2012
75
194
84
353

Antalet tillsvidareanställda har ökat och är nu 17 fler än
förra årsskiftet.

Under 2013 var den verkliga genomsnittliga åldern för
pensionsavgång 64,08 år.

Omräknat till helårstjänster ser fördelningen ut enligt
nedan:

Pension inom 10 år
(Tillsvidareanställda födda 1948-1958)

Antal årsarbetare – dec mån

Förvaltning
Kommunstyrelsen
-Varav ekonomibitr/lokalv/
ledsagare /kokerska, beh, ass
-varav vaktmästare/maskinister/
yrkesarb/lastbilsförare
varav handläggare/avd chef/
fastighetsingenjör, förv chef,
pers. chef räddn chef
Barn o utbildningsnämnden
-varav lärare
-varav förskollärare
-varav barnskötare/elev ass
-varav rektor-/förv
chef/bibliotekarie
-varav skolsköterska
- varav handläggare
- Socialnämnden
-varav undersköt/vårdbitr/
vårdare
-varav sjuksköterskor,
sjukgymnast
-varav vaktmästare
-varav enhetschefer
-varav förvaltningschef- avdchef, handläggare
Totalt kommunen

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- o utbildningsnämnd
Hela kommunen

2013
80,37
168,11
77,77
326,25

2012
72,43
164,10
75,87
312,40

Anställda per åldersgrupp i procent

De anställda blir äldre
Medelåldern för kommunens medarbetare är ca 49 år,
för kvinnor ca 50 år och för män 47 år. Av de anställda
är 52 % 50 år eller äldre.
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Antal
26
10

Andel %
30,2

4
3
4
36
17
4
8
4
1
2
59
49

42,9

29,5

6
0
1
3
121

32,7
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Lönekostnaderna för de olika nämnderna har förändrats
enligt följande:

Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora
pensionsavgångar inom socialnämnden och BUN.
Grupperna undersköterskor/vårdbiträden och vårdare
har stora pensionsavgångar, liksom gruppen lärare.

Utfall -13

Utfall -12

31/12
51,0
39,4

31/12

95,8
1,0

87,5

1,0

8,3
-0,1

9,5
9,4

187,1

175,6

11,5

6,54

(Mkr)
Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnd
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Total f örändring

Personalomsättning
Under 2013 har totalt 31 tillsvidareanställda medarbetare slutat sina anställningar. Detta ger en extern
personalomsättning på 8,3 %. Avgångar med pension
utgör 38,70 % av personalomsättningen.

49,4
37,8

Förändring
Mkr
%
1,6
3,3
1,6
4,3

Antal anställda heltid/deltid
Anställningsform

heltid

Kvinnor
Män

148
54

deltid
75-99
118
17

deltid
50-74
25
5

Total semesterskuld

deltid
-49
1
2

Kommunens skuld till medarbetarna i form av okompenserad övertid och ej uttagen semester är 11,9 mkr.
Skulden är oförändrad jämfört med 2012.

Av antalet anställda var 78,91 % kvinnor och 21,08 %
män.
Av kvinnorna har 50,68 % heltidsanställning.
Motsvarande siffra bland männen är 69,23 %.

Hälsa

Löner-jämställdhet

Frisknärvaro 2013

Av kommunens statistik framgår att kommunen för en
jämställd lönepolitik. Kvinnors lön uppgick till
110,74 % av männens lön.
Medianlönen för kvinnor under 2013 var 25.423 kr och
för männen 22.957 kr. Den totala medianlönen är
24.856 kr.

KS
BUN
SOC
Totalt

Av samtliga medarbetare har 32 % inte haft någon
sjukdag under året.
0 dag %

27,47
35,79
32,88
32,35

1-5 dag %

21,98
26,32
27,03
25,74

Frisknärvaro 2012
Totalt
31,25

26,00

>6 dag %

Nyckeltal

50,55
37,89
40,09
42,75

49,45
62,11
59,91
58,09

42,75

57,25

Lönerörelsen
Lokala löneöversyner avseende 2013 har genomförts
under året. För samtliga medarbetare gäller löneökningen fr o m 1 april 2013.
Den genomsnittliga löneökningen 2013 uppgick till
2,97 %.

Sjukfrånvaro/snittanställd

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnden

Prioriterade grupper var bl a sjuksköterskor och tillsvidareanställda inom kommunals område, med en lön
understigande 20.700 kr.

2013
Antal
dagar
22,59
13,67
10,63
13,58

2012
Antal
dagar
18,01
16,01
12,08
14,06

Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 0,48
dagar per anställd under året. Sjukfrånvaron skiljer sig
åt mellan kommunens olika förvaltningar.

Personalkostnader
De externa lönekostnaderna för kommunens anställda
har ökat med ca11,5 mkr eller 6,54 % när man jämför
med 2012 års lönekostnader.

Sjukfrånvaron har minskat inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Den största minskningen
av antalet sjukdagar har skett inom barn- och
utbildningsnämnden.
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Arbetet med heltid en rättighet – deltid en möjlighet har
påbörjats under 2013.

Sjukfrånvaro procent
Total sjukfrånvaro
- kvinnor
- män
- Längre än 59 dagar
- Åldersgrupp -29 år
- Åldersgrupp 30-49 år
- Åldersgrupp 50-

2013
6,13
6,09
4,27
44,79
4,03
5,02
7,26

2012
6,68
7,44
4,18
53,54
3,15
4,81
8,30

En undersökning om intresse för heltid har utsänts till
samtliga deltidsanställda. Svar har erhållits från 92
personer. Av de svaren har 66 personer önskat heltid,
som fördelas på följande sätt:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Barn o utbildningsnämnden

Under 2013 har sjukfrånvaron i förhållande till den
arbetade tiden minskat något. Den långa sjukfrånvaron
har minskat något under året.

57 personer
6 personer
3 personer

Övriga personer är nöjda med sina sysselsättningsgrader eller önskar annan sysselsättningsgrad men ej
heltid.

Av samtliga sjukdagar i kommunen tillfaller 45 % dem
som har en sjukperiod på 59 dagar eller längre.

Arbetsmiljö

Det finns ett antal medarbetare vars sjukfrånvaro
sträcker sig över flera år. Under året har 28 medarbetare
haft en frånvaro överstigande 59 dagar.
Bland de långtidssjukskrivna var 13 medarbetare sjukskrivna på deltid, vilket motsvarar 46,40 procent.

Samarbetsprojektet med AFA pågår. I det projektet har
en uppföljande medarbetarenkät genomförts.
Utifrån projektet har tre områden valts ut för fortsatt
arbete. De områdena är: attityder, medarbetar/lönesamtal och friskvård.
Friskvårdsgruppen fortsätter att arbeta med att vidareutveckla friskvårdsarbetet.

Under 2012 hade 33 medarbetare en sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, av dessa var 13 medarbetare deltidssjukskrivna.

Genom årliga medarbetarsamtal och regelbundna
arbetsplatsträffar, där arbetsmiljöfrågor står högt på
dagordningen, ska varje medarbetare kunna påverka sin
arbetssituation.

Personalpolitiska åtgärder
Vid arbete under 2013 med kompetensförsörjningsplanen för att öka Överkalix kommuns attraktivitet som
arbetsgivare kommer personalkontoret under 2014-2015
att arbeta med följande punkter:
¤ Heltid en rättighet- deltid en möjlighet.
¤ Semesterväxling – förutsättningar för att byta
semesterlön mot fler semesterdagar.
¤ Ögonoperationer med bruttolöneavdrag.
¤ Möjlighet till hälsoundersökning via företagshälsovården oavsett ålder.
¤ Friskvårdstimme – friskvårdsbidrag, hur ser det ut i
framtiden.
¤ Framtidens kontor – möjlighet att arbeta hemifrån och
på resande fot.
¤ Ny lönepolicy – nya lönekriterier.
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Skyddsronder genomförs i samtliga verksamheter där
den fysiska och i vissa fall den psykosociala arbetsmiljön granskas.
Nyttjandegraden för friskvårdstimmen är varierande.
Promenader och styrketräning hör till de mest populära
aktiviteterna.
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Miljöredovisning

tungmetaller, vilket redovisas nedan. Länsstyrelsen
beslutade år 2008 om nytt tillstånd för reningsverkets verksamhet. Tungmetallhalterna håller sig
inom de värden som tillståndet medger.

Överkalix kommuns angivna mål, att den årliga deponeringen av avfall 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 infördes och den kommunala avfallsdeponin
stängdes. Det avfall som deponerats under 2013 har
körts till Gällivare kommuns deponiplats för omhändertagande. Mängden avfall som deponerats har
ökat jämfört med föregående år.
Totala avfallsmängder som deponerats
2010
2011
2012

2013

Antal ton

86,8

65

81,2

61,6

Bly (Pb)
Kadmium(Ka)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver(Hg)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)

2013
1,2
11
2
0,03
1
37

Enskilda avlopp
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
2013. I samband med dessa ansökningar har även
information om de enskilda avloppsanläggningarnas status kommit till nämndens kännedom.

Hushållsavfallet sorteras i fraktionerna brännbart
avfall och matavfall. Det brännbara hushållsavfallet
har under 2013 körts till Bodens Värmeverk för förbränning. Matavfallet komposteras i kommunens
egen anläggning på Furunäsets Miljöcentral, och
den uppkomna jorden används som anläggningsjord.
Mängden av inkommet brännbart avfall har ökat
under år 2013. Mängden matavfall har ökat något
jämfört med föregående år.
Olika slag av hushållsavfall som insamlats:
(ton)
2010
2011
2012
2013
Brännbart
800
881
818
872
Komposterbart
235
233
235
245

Smittskydd

Tilläggas kan att även matavfall från Övertorneå tas
emot och komposteras/efterbehandlas på Furunäsets
miljöcentral. Mängden av detta uppgick år 2013 till
ca 235 ton.

Planerade åtgärder på sikt är att i samverkan med
smittskyddsläkaren och andra instanser inom smittskydd påbörja uppbyggnaden av ett fungerande
kontaktnät för att kunna handlägga smittskyddsärenden snabbt och med hög kvalitet.

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

Miljöåtervinning

Livsmedel

Återanvändningsbara produkter, elektronikavfall
med mera, insamlas vid återvinningscentralen på
Furunäsets Miljöcentral. Försäljningen av reparerade möbler, cyklar med mera gav cirka 150 000 kr i
intäkter under år 2013.

Huvudmål
All livsmedelshantering skall ske i för ändamålet
registrerad livsmedelsanläggning.
Alla verksamheter skall ha ett fungerande system
för egenkontroll baserat på HACCP-principerna.

Insamlad mängd elektronikskrot är något mer än i
fjol. Vad gäller ”vita varor” (kyl, frys, tvätt, spis
etc.) så är mängden mindre än förra året.

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

Produkter som har skickats till återvinning
ton
2010
2011
2012
2013
Elektronik,
45
93,1
57,1
64
“ Vitvaror”
19 ton
20,3
26,5
17,78

Livsmedel ska kontrolleras med avseende på
hygien, föroreningar, märkning och innehåll.
Bygg- och miljönämnden ska meddela råd och
lämna information till storhushåll, restauranger,
detaljhandel, tillverkare etc. med syfte att minska
risken för smittspridning och oredligt förfarande.

Avloppsrening
Huvuddelen av kommunens avlopp renas i det
kommunala reningsverket i Grelsbyn. Avloppsslammet innehåller små värden av bland annat
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Sammanställd redovisning
mkr
Enhet

Ägd
andel

Kommun
Stiftelsen
Värmeverket

Ägartillskott
Givare
Mott

Koncernbidrag
Givare
Mott

Försäljning
Köpare
Säljare

Givare

Utdelning
Givare
Mott

100 %
100 %

Enhet

Ägd
andel

Kommun
Stiftelsen
Värmeverket

100 %
100 %

5,2
4,2
0,8

Lån
Mott

2,2
1,4
6,7

Borgen
Givare
Mott
73,8
42,0
31,8

Konce rnen Öve rkalix kommun

Fi n an s iell s tällning

Överkalix kommun bedriver verksamhet 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 Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalixbostäder och Överkalix Värmeverk AB.

Soliditeten för koncernen har förbättrats något under
2013, från 32,7 % till 34,0 %.
Rörelsekapitalet, det vill säga omsättningstillgångar
minskat med kortfristiga skulder, har minskat under
året och uppgår till -2,0 mkr.
Nyckeltal koncernen
2012
2013
Verksamhetens nettokostnader/
skatteintäkter och generella
statsbidrag, utjämning
89,5 % 90,8 %
Avskrivningar och nedskrivningar/
skatteintäkter och generella
statsbidrag, utjämning
6,0 %
7,0 %
Finansnetto/skatteintäkter och
generella statsbidrag, utjämning
1,4 %
1,5 %
Netto kostnadsandel
96,9 %
99,3 %
Netto kostnadsandel efter
96,9 %
99,3 %
ex traordinära poster

Positivt resultat för koncernen
Årets resultat för koncernen uppgår till 1,9 mkr
(6,2 mkr). Resultaten före interna elimineringar för
de bolag som ingår i koncernen uppgår till följande:
(mkr)
· Överkalix kommun
· Stiftelsen Öv erkalixbostäder
· Överkalix Värmev erk AB

2012
5,8

2013
3,4

0,5
0,0

0,2
0,0

Koncernens årsresultat
7
6
5
4
3
2
1
0

6,5

6,4

6,2

Årets resultat/eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet

7,2 %
32,7 %
102,5 %

2,1 %
34,0 %
92,9 %

Finansnetto

-2,9 mkr -3,2 mkr

Rörelsekapital

3,6 mkr -2,0 mkr

1,9

Överkalix Värmeverk AB
2010

2011

2012

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. Året
2013 har till stor del präglats av investering i ny
fastbränslepanna.

2013

Återföring av obeskattad reserv med 1,9 mkr har
redovisats i Överkalix Värmeverk AB.
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Stiftelsen Överkalixbostäder
Omsättning, resultat och finansiell ställning
Stiftelsen Överkalixbostäder äger och förvaltar
bostäder i Överkalix kommun.

Resultatet efter finansiella poster visar en förlust på
-1 955 mkr (0,4 mkr). Resultatet belastas med en
nedskrivning på 2,1 mkr avseende panna som
kommer att utrangeras 2014. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas en vinst på 5,8 tkr
(2,7 tkr). Nettoomsättningen under 2013 uppgår till
16,7 mkr (17,5 mkr) och rörelsekostnaderna redovisas till 17,7 mkr (15,9 mkr). Finansnettot uppgår
till -0,9 mkr (-1,2 mkr). Det egna kapitalet uppgår
vid årets slut till 4,2 mkr (6,1 mkr) inklusive
obeskattade reserver.

Förvaltningens omfattning
Bostäder
Lokaler
Garag e
Bilplatser

Värdet på de materiella anläggningstillgångarna
uppgår den 31 december 2013 till 45,9 mkr (46,4
mkr). Det egna kapitalet har ökat och uppgår den 31
december 2013 till 8,3 mkr (8,1 mkr).

Under året har 0 (0) nya anslutningar gjorts till
fjärrvärmenätet. Försäljningen av MWh har minskat
med 6,1 % och intäkterna minskade med 3,9 %.
2012
28 313
17 313
61
461

2013
320
22
102
190

Det redovisade resultatet uppgår till 172,3 tkr
(529,5 tkr). Nettoomsättningen under 2013 uppgår
till 18,1 mkr (17,6 mkr) samtidigt som rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar ökat och uppgår till
16,7 mkr (15,8 mkr). Stiftelsen Överkalixbostäders
finansnetto uppgår till -1,2 mkr (-1,3 mkr).

Årets verksamhet

2011
23 986
15 621
65
461

2012
320
26
102
180

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
2011
2012
2013
Nettoomsättning tkr
15 675 17 483
16 712
Resultat efter fin ans. tkr -416
356
-1 956
Balansomslutning tkr 40 605 43 207
41 414
Soliditet %
12
12
10

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

2011
322
26
102
190

Årets verksamhet
Antal outhyrda lägenheter vid årets slut uppgår till
3 stycken motsvarande en vakansgrad om 0,9 %.

2013
26 597
16 636
63
461

Under verksamhetsåret drabbades stiftelsen av ett
hyresbortfall om 621 tkr (604 tkr). Stiftelsen har
under året utfört underhållsåtgärder till en kostnad
om 2 802 tkr (3 073 tkr).

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

Årets underhåll innefattar framförallt målning och
utbyte av träfasader. Under året har en entreprenad
upphandlats avseende nybyggnation av 25 balkonger på Föreningsgatan. Total kostnad beräknas
till 2 850 tkr, vilket finansieras med egna medel.
Entreprenaden pågår och kommer att vara färdigställd under våren 2014.

Årets bruttoinvesteringar uppgår till totalt 4,2 mkr
(283 tkr), fördelat på:
Produktionsanläggningar
4,2 mkr
Distributionsanläggningar
0 tkr
Abonnentanläggningar
0 tkr
Miljöpolicy

Under året har en anläggning för tillvaratagande av
solvärme installerats i Laxenhuset. Total kostnad
för detta projekt blev 286 tkr, men här ingår även
underhåll på befintlig undercentral.

Överkalix Värmeverk AB bedriver tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. De produktionsanläggningar som finns uppfyller väl de krav som
ställs av myndigheter.
Förväntad framtida utveckling

Förväntad framtida utveckling

Den nya bränslepannan beräknas innebära att
användningen av olja ska minska kraftigt och att
den brist på kapacitet som finns ska byggas bort.
Bolaget har hög belåning och amorteringstakten har
varit låg. Bolaget behöver öka sina resultat. Inom
tio till femton år kommer även den större pannan att
behöva bytas och den bör då vara avskriven.

Stiftelsen planerar att även fortsättningsvis arbeta
för minskad energianvändning och alternativa energilösningar för att på så sätt minska driftskostnaderna. Det ger förutsättningar för att i framtiden öka
underhållsåtagandet och därigenom vidmakthålla
fastigheternas värde långsiktigt. Stiftelsens budget
bedöms därför att för de närmast kommande åren
kunna hållas i balans. Stiftelsens resultat kommer
till stor del att bero av den fortsatta befolkningsutvecklingen i Överkalix, som i sin tur påverkar
efterfrågan på bostäder.
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Ekonomisk redovisning i sammandrag 2009-2013
2013

2012

2011

2010

2009

-292,2

-279,4

-272,4

-270,1

-271,4

295,6

285,2

278,0

277,0

273,9

Resultat f öre extraordinära poster

3,4

5,8

5,7

6,9

2,5

Årets resultat

3,4

5,8

5,7

6,9

2,5

138,5
72,9

136,4
73,8

135,7
75,8

132,7
77,4

133,1
75,1

-207,6

-204,1

-205,0

-202,4

-204,5

Nettokostnader i % av skatteintäkter
och generella statsbidrag

97,9

97,1

96,9

96,3

98,2

Finansnetto

-1,0

-0,4

-0,9

-0,7

-1,2

Nettoinv esteringar

15,8

11,6

13,3

11,8

15,2

173,1
50 385

203,5
58 180

202,9
57 166

201,3
55 736

210,7
57 399

47
80

38
94

35
87

32
101

27
105

Summa skulder, inklusive avsättningar
Skulder kr per inv ånare

91,9
26 747

126,4
36 144

131,6
37 079

136,0
37 676

154,0
41 972

Eget kapital
Eget kapital (kr per inv ånare)

81,2
23 639

77,1
22 036

71,3
20 088

65,2
18 060

56,6
15 427

Likv ida medel

24,0

26,6

23,8

31,2

37,1

Långf ristiga lån
Långf ristig låneskuld (per inv ånare kr)

31,3
9 095

32,3
9 222

69,1
19 456

75,4
20 874

88,0
23 971

Externa kostnader
Externa intäkter

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens nettokostnad

Tillgångar
Tillgångar kr per inv ånare
Soliditet %
Kassalikv iditet %

Antal inv ånare

3 436

3 497

3 549

3 611

3 670

Kommunal skattesats %
*skatteväxling med landstinget 22 öre

22,80

22,80*

22,58

22,58

22,58

0,0
26 597

0,0
28 313

0,0
23 986

0,1
28 168

0,2
320
0,9

0,5
320
2,5

0,7
322
2,5

-0,5
350
3,4

Kommunala bolag
Öv erkalix Värmeverk AB
Årets resultat
Värmelev erans MWh

Stif telsen Överkalixbostäder
Årets resultat
Antal bostäder
varav vakanta, %

(Där inget annat anges avses Mkr)
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FINANS IELLA RAPPORTER KONCERN EN OCH KOMMUN EN
Resultaträkning
Mkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Aktuell och uppskjuten skatt

3

Årets resultat

5

2
6

3
4
4

Koncernen
2013
2012

Kommunen
2013
2012

107,5
-300,0
-14,9
-207,4

98,9
-287,2
-12,7
-200,9

83,0
-282,9
-7,8
-207,6

73,2
-269,7
-7,7
-204,1

139,1
72,9
0,3
-3,5
0,5

136,4
73,8
0,9
-3,8
-0,3

139,1
72,9
0,6
-1,6

136,4
73,8
1,7
-2,1

1,9

6,2

3,4

5,8

Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Not

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering avsättningar pensioner och övriga ej
likviditetspåverkande poster
Justering ingående eget kapital
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Koncernen
2013
2012

Kommunen
2013
2012

1,9
14,9
-0,3

6,2
12,7
0,1

3,4
7,8
0,1

5,8
7,7
0,4

0,8
17,3

1,5
20,4

0,8
12,1

13,9

-0,3

21

2,7
-34,4
-14,8

-0,6
-0,9
1,1
34,5
53,3

36,2
-33,7
14,5

-0,9
-30,4
31,5
14,0

6

-21,2

-6,6

7

-0,6
-21,8

-0,4
-7,0

-15,8
0,2
-0,4
-16,1

-11,1
5,1
-0,2
-6,3

22

30,8
0,0
30,8

-37,2
0,0
37,2

-1,0
0,0
-1,0

-36,8
31,8
-5,0

SUMMA ÅRETS FÖRÄNDRING

-5,8

9,1

-2,6

2,7

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

39,7
33,9
-5,8

31,9
40,9
9,1

26,6
24,0
-2,6

23,8
26,6
2,7

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (-)/minskning (+) exploateringsfastighet
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

6
19

20

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Balansräkning
Tillgångar

Not

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

6
6, 24
7

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8
8
9
10

Summa tillgångar

Koncernen
2013
2012

Kommunen
2013
2012

163,9
38,3
1,4
203,7

154,5
41,5
0,8
196,8

112,2
10,6
6,3
129,1

104,1
10,8
5,8
120,7

2,3
23,0
0,0
33,9
59,2

2,0
25,6
2,0
37,7
67,4

0,9
19,1
0,0
24,0
44,0

0,9
53,3
2,0
26,6
82,8

262,9

264,2

173,1

203,5

1,9
5,7
81,7
89,3

6,2

5,8

80,2
86,4

3,4
5,7
72,2
81,2

71,3
77,1

6,8

6,6

6,8

6,6

0,7
0,1
7,6

1,3
0,1
8,1

6,8

6,6

104,8
61,2
166,0

105,9
63,8
169,7

31,3
53,9
85,1

32,3
87,5
119,8

262,9

264,2

173,1

203,5

77,5
94,5
22,9
194,9

46,3
90,0
21,8
158,1

77,5
94,5
22,9
194,9

46,3
90,0
21,8
158,1

Eget kapital, avsättning och skulder
11

Eget kapital
Årets resultat
Resultatsutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

12,
17

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

13
14

Summa e get kapital, avsättningar och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa säkerheter och ansvarsförbindelser

15
16
16

17

Pensionsförpliktelse till förtroendevald
Solidarisk borgen

18
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Noter – Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen
Mkr med en decimal

Koncernen
2013
2012

1. Verksamhetens
intäkter
Inklusive interna poster

Kommunen
2013
2012

Mkr med en decimal

125,9

116,1

3. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning

-42,9

-42,9

Skatteintäkter

Avgår interna intäkter
Verksamhetens intäkter

107,5

98,9

83,0

73,2

varav försäljningsmedel

2,2

1,5

2,2

1,5

varav taxor och avgifter

28,8

28,8

19,6

18,7

varav hy ror och arrenden

24,4

24,3

9,1

9,2

varav bidrag

45,4

36,4

45,4

36,4

2,2

2,3

2,2

2,2

0,1

0,4

0,1

0,4

varav försäljning av
verksamhet
och entreprenader
varav försäljning av
anl.tillgångar, expl fst
Varav övriga intäkter
Varav jämförelsestörande
intäkter:
återbetalning
sjukförsäkringspremier

Kommunen

2012

2013

2012

139,2

134,8

139,2

134,8

-0,9

1,6

-0,9

1,6

Differens slutlig taxering

0,1

0,0

0,1

0,0

Mellankommunal
kostnadsutj.
S: a skatteintäkter

0,6

0,0

0,6

0,0

139,1

136,4

139,1

136,4

Inkomstutjämning

34,5

32,2

34,5

32,2

Strukturbidrag

13,1

13,4

13,1

13,4

Kostnadsutjämning

14,6

19,1

14,6

19,1

Regleringsavgift

1,6

1,8

1,6

1,8

Utjämningsbidrag för
LSS
Kommunal
fastighetsavgift
S: a bidrag o utjämning

4,0

2,3

4,0

2,3

5,1

5,1

5,1

5,1

72,9

73,8

72,9

73,8

212,0

210,3

212,0

210,3

Ränta koncernföretag

0,0

0,4

0,1

1,2

Ränta postgiro och bank

0,2

0,4

0,2

0,3

Preliminära skatteintäkter
Prognos slutavräkning

Generella statsbidrag

0,5

4,4

4,8

2. Verksamhetens
kostnader
Inklusive interna poster

4,4

-325,8

avgår interna poster
Verksamhetens
kostnader
varav personal

Koncernen
2013

4,8

-312,5

42,9

42,9

-300,0

-287,2

-282,9

-269,7

S: a skatteintäkter och
generella statsbidrag

197,0

185,3

193,4

182,1

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

26,9

28,7

26,9

27,5

13,8

15,2

13,8

15,2

4,4

5,2

3,9

4,2

varav bränsle, energi och
vatten
varav förbrn inv. och
material
varav anl och underhållsmaterial

15,6

16,9

9,2

10,1

Ränta kundfordringar

0,1

0,1

0,1

0,1

10,8

13,3

10,6

11,5

0,0

0,0

0,2

0,1

1,5

1,1

1,5

1,1

Övriga finansiella
intäkter
S: a finansiella intäkter

0,3

0,9

0,6

1,7

varav lokal/markhy ror
och fastighetsservice

3,4

3,7

4,2

4,6

-3,7

-0,8

-2,0

5,7

1,8

3,1

1,8

Räntekostnader på
långfristiga lån
Övriga räntekostnader

-2,6

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

-0,9

-0,1

-0,8

-0,1

2,3

2,9

2,3

2,9

-3,5

-3,8

-1,6

-2,1

1,6

1,5

1,6

1,4

S: a finansiella
kostnader

1,9

6,2

3,4

5,8

4. Finansiella intäkter
och kostnader
Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

5. Årets resultat
5,4

4,8

1,3

1,1

Årets resultat enligt
resultaträkningen

1,4

1,1

1,4

1,1

Realisationsvinst

-0,1

0,3

varav kontorsmaterial od

0,8

0,9

0,8

0,9

Justerat resultat

3,3

6,1

varav transporter och
resor
varav övriga
kostnader
varav div. avgifter

3,3

0,8

3,3

0,7

3,7

3,5

3,7

3,5

2,4

0,5

1,9

0,0

varav jämförelsestörande
kostnader:
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Mkr med en decimal

Koncernen

Kommunen

2013

2013

2012

KommunenKoncernen

2012

6. Anläggningstillg
Verksamhetsfastigheter
Anskaffningsvärde

105,8

Ack. avskrivningar

57,8

Ingående bokfört värde
Ny anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

48,0

46,0

48,0

5,4

4,8

5,4

4,8

-2,9

-2,8

-2,9

-2,8

50,5

48,0

50,5

Fastigheter för
affärsverksamhet
Anskaffningsvärde

28,2

Ack. avskrivningar

13,8

Ingående bokfört värde

46,0

48,0

60,0

60,0

14,5

12,9

3,0

2,4

1,8

2,3

Årets avskrivningar

-2,5

-2,4

-0,9

-0,8

Utgående bokfört värde

60,5

60,0

15,4

14,5

Ny anskaffningar

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde

24,0

Ack. avskrivningar

9,7

Ingående bokfört värde

14,3

13,5

14,3

13,5

0,7

1,4

0,7

1,4

Årets avskrivningar

-0,7

0,6

-0,7

-0,6

Utgående bokfört värde

14,3

14,3

14,3

14,3

Ny anskaffningar

Mkr med en decimal

Kommunen

2013

2012

2013

2012

7. Finansiella
anläggningstillg.
Aktier och andelar
Överkalix Värmeverk AB

0,0

0,0

3,7

3,7

Kommuninvest

1,6

1,1

1,6

1,1

Övriga

0,4

0,3

0,3

0,3

Justering

-0,6

-0,7

0,0

0,0

S: a aktier och andelar

1,4

0,8

5,6

5,1

Grundfondskapital
Stiftelsen
Överkalixbostäder
S: a grundfondskapital

0,0

0,0

0,7

0,7

0,0

0,0

0,7

0,7

1,4

0,8

6,3

5,8

2,3

2,0

0,9

0,9

5,6

6,5

5,2

4,3

8,2

5,8

7,0

38,4

S: a finansiella
anläggningstillg.
8. Kortfristiga
fordringar inkl
förråd mm
Förråd,
exploateringsmark
Kundfordringar
Diverse kortfristiga
fordringar
Varav Överkalix
värmeverk AB
Förutbet. kostnader/
uppl. intäkter
S: a kortfristiga
fordringar

31,8
9,2

13,3

6,8

10,5

25,3

27,6

20,0

54,2

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

Övriga fastigheter
Anskaffningsvärde

52,2

Ack. avskrivningar

26,8

Ingående bokfört värde
Ny anskaffningar
Årets avskrivningar

30,1

35,3

25,3

30,3

7,7

1,5

5,8

1,5

-1,3

-0,6

-1,1

-0,4
-7,9

Industrihus avyttring

-7,9

Industrihus avskrivningar
Utgående bokfört värde

9. Kortfristiga
placeringar
Aktieindexobligationer

1,9
36,5

30,1

30,1

S: a kortfristiga
placeringar
10. Kassa och bank
Postgiro

1,9

Check

25,3

Bank
S: a kassa och bank

Mark
Ingående bokfört värde
Ny anskaffningar
Utgående bokfört värde

2,5

2,0

-0,9

0,4

0,4

-0,1

0

-0,1

0

1,9

2,0

1,9

2,0

34,9

Ack. avskrivningar

24,1

Ny anskaffningar
Justering, avy ttringar mm

41,5

43,1

10,8

11,5

4,6

1,9

2,0

1,6

-2,5

1,6

Årets avskrivningar

-5,3

-5,1

-2,2

-2,4

Utgående bokfört värde

38,3

41,5

10,6

10,8

202,2

196,0

122,8

114,8

S: a anläggningstillg.

7,8

9,1

16,0

17,2

8,3

7,6

0,2

0,3

33,9

37,7

24,0

26,6

0,03

0,1

77,1

71,3

2,5

-0,9

Maskiner, fordon,
inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående bokfört värde

9,1
21,0

Varav förmedlade medel
2,0

Exploateringsmark
Försäljning

7,8
17,8

29

11. Eget kapital
IB eget kapital

86,6

80,2

Justering ingående eget
kapital

0,8

0,8

Varav avsättning till
resultatutjämningsreserv
Årets resultat

-5,7

-5,7

1,9

6,2

3,4

5,8

UB eget kapital

89,3

86,4

81,2

77,1
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Mkr med en decimal

Koncernen

Kommunen

2013

2013

2012

2012

12. Avsättningar
Pensioner
Garantipensioner
Särskild löneskatt
Uppskjuten skatteskuld
Öviga avsättningar
S: a avsättningar

1,2
4,3
1,3
0,5
0,1
7,6

1,3
4,1
1,3
1,3
0,1
8,1

Förändringsanalys exkl
löneskatt
Förmånsbelopp
Pensionsutbetalningar

1,2
4,3
1,3

1,3
4,1
1,3

6,8

6,6

Mkr med en decimal
-varav förutbetalda
skatteintäker
-varav avgångsvederlag/pens.lösn
varav övriga
interimsskulder
S: a kortfristiga skulder

Koncernen

Kommunen

2013

2013

2012

2,4

1,0

14,9

15,0

63,8

53,9

87,5

61,2

2012

15. Borgensåtagande
Kommunägda företag

0,0
-0,4

0,5
-0,4

Ränteuppräkning

0,0

0,1

Övrigt

0,5

-0,1

S: a förändring

0,1

0,1

13. Långfristiga skulder

Värmeverket

31,8

0,0

31,8

0,0

Stiftelsen
Överkalixbostäder
S: a kommunägda
företag

42,0

42,0

42,0

42,0

73,8

42,0

73,8

42,0

SBAB

1,2

1,5

1,2

1,5

Balken Finans

0,2

0,2

0,2

0,2

Egna hem och småhus

Total ingående låneskuld

66,1

71,1

Därav ingående
kortfristig del
Ingående långfristig del

-33,8

-2,0

Bostadskreditnämnden

0,2

0,3

0,2

0,3

1,6

2,0

1,6

2,0

32,3

69,1

S: a egna hem och
småhus

-1,0

-1,0

Förändring av kortfr. del

0,0

-31,8

2,1

2,3

2,1

2,3

Inlösen av lån

0,0

-4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,3

32,3

2,1

2,3

2,1

2,3

77,5

46,3

77,5

46,3

6,8

7,8

Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Särskild löneskatt

94,5

90,0

94,5

90,0

22,9

21,8

22,9

21,8

S: a
pensionsförpliktelser

117,4

111,9

117,4

111,9

Amorteringar

S: a långfristiga skulder

104,8

105,9

Kreditgivare

Kommuninvest

26,5

58,3

Nästkommande års
amortering
S: a långivare

-2,0

-33,8

31,3

32,3

104,8

105,9

14. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Personalens skatter och
avgifter:
– varav källskatt

2,2

2,2

2,6

34,0

2,0

33,8

12,6

15,6

9,0

11,9

6,0

5,8

6,0

5,8

- varav
arbetsgivaravgifter
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader

2,7

2,7

3,2

3,2

0,2

1,1

0,2

1,2

40,2

39,1

36,0

34,6

2,7

3,0

10,1

10,0

- varav pensionskostn.,
inkl löneskatt

5,8

5,4

- varav upplupna
räntekostnader

0,1

0,2

- varav upplupna löner
- varav semesterlöneskuld

Överkalix
Folketshusförening
Lansjärvs
Folketshusförening
S: a föreningar
S: a borgensåtaganden

Sparbanken Nord

Kortfr skulder till
kreditinst./koncern
– varav nästa års
amorteringar

Föreningar

30

16 Pensionsförpliktelser

Förändringsanalys exkl
löneskatt
Förmånsbelopp
Pensionsutbetalningar

0,7

3,2

-4,7

-5,0

Ränteuppräkning

0,2

0,2

Övrigt

8,3

-0,1

S: a förändring

4,5

-1,8

Ansvarsförbindelsen

0,0

1,8

Pensionsavsättning

0,3

0,2

S: a andel försäkring

0,3

2,0

Överskottsmedel i
försäkringen
Utredningsgrad

0,0

0,0

98 %

98 %

Andel försäkring exkl
löneskatt

17. Kommunalrådet har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. De regleras i PRF-KL och PBF samt
reglemente antaget av kommunfullmäktige
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Mkr med en decimal

Koncernen

Kommunen

2013

2013

2012

2012

2013

2013

2012

31,4

32,0

Leverantörsskulder

2,9

0,1

Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäter

0,8

1,0

-1,4

-1,6

-33,7

31,5

-1,0

-1,0

Förändring kortfristig del

0,0

-31,8

Lösen lån

0,0

-4,0

-1,0

-36,8

0,0

31,8

0,0

31,8

Avgifter inom året

0,8

0,3

Avgifter mellan 1-4 år

0,5

0,3

Avgifter 5-w år

1,8

1,2

Kortfristiga skulder till
kreditinstitut och
koncernbolag

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Överkalix
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 268 401 727 843 kronor och totala tillgångar till
271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 136 872 463 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 137 708 921 kronor.
19. Justering för övriga
ej likviditetspåverkande
poster

S: a ökning/mins kning
kortfristiga skulder

Förändring
garantipension, pens. avs.

0,6

0,0

Ränta pensionsskuld

0,1

0,1

0,7
-0,1
0,1

0,1
0,3
0,4

0,1

20. Ökning/mins kning
kortfristiga fordringar
Kundfordringar

-0,9

-0,9

Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

31,4

-30,3

3,6

-0,3

Kortfristiga placeringar

2,0

1,0

36,2

-30,4

2,7

1,1

31

-34,4

34,5

22. Minskning
långfristiga skulder
Amortering enligt plan

S: a amortering av
skuld

-0,3

2012

21. Ökning/mins kning
kortfristiga skulder

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.

S: a ökning/mins kning
kortfristiga fordringar

Kommunen

Mkr med en decimal

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 278
kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likaly dande borgensförbindelser.

Ändrade grunder
Reavinst
S: a övriga ej likviditetspåverkande poster

Koncernen

30,8

-37,2

0,0

0,0

23. Ökning / minskning
långfristiga fordringar
Överkalix Värmeverk
S: a ökning/mins kning
långfristig fordran
24. Operationell leasing
löptid >36 mån.
Avser fordon.
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Tillämpade redovisningsprinciper

Leasingåtaganden

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

Leasingåtaganden redovisas i huvudsak enligt
reglerna för operationell leasing.
Omsättningstillgångar
Kundfordringar som är äldre än 12 månader redovisas i bokslutet som osäkra fordringar. Kortfristiga
placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsoch marknadsvärde.

Exploateringstillgångar har tidigare år redovisats
som anläggningstillgångar. Fr o m år 2012
klassificeras de som omsättningstillgång enlig KRL
6:7. Undantag görs för värderingen vilken för
närvarande är gjord med utgångspunkt från
taxeringsvärde. Värderingen av tomtmarken är
under utredning.

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

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

Den samlade pensionsskulden återfinns under
raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga
skulder och som ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen.

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

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för planenliga avskrivningar. Investeringsbidrag har reducerat anläggningstillgångens
anskaffningsvärde och tillgångarna värderas i dessa
fall till nettoanskaffningsvärdet vilket ligger till
grund för avskrivning. Planenliga avskrivningar
baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Avskrivningstider bestäms med hjälp av SKL:s
rekommendationer men en individuell bedömning
görs ifall en investerings nyttjandetid kan tänkas
avvika från föreslagen avskrivningstid.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider.

Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och
pensionstagare före 1998. Värderingen av pensionsförpliktelserna är fr o m bokslut 2007 gjord med
tillämpning av ”Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld, RIPS -07”.
Koncernen Överkalix kommun
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, endast
ägda andelar av dotterföretagens resultat- och
balansräkningar intas i den sammanställda
redovisningen.
Den sammanställda redovisningen visar koncernens
förhållanden mot externa parter varför interna
mellanhavanden eliminerats. Enligt rekommendation 8:2 ställs krav på att de uppgifter som
förvaltningsberättelsen ska innehålla även ska
omfatta den kommunala verksamhet som bedrivs av
andra juridiska personer. Denna rekommendation
efterlevs ej fullt ut. Sammanställda resultat- och
balansräkningar redovisas, däremot redovisas
koncernbolagens verksamhet i ett eget kapitel under
förvaltningsberättelsen.

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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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
På följande sidor redovisas
förvaltningarnas
verksamhetsberättelser.
Kommunstyrelsen är
uppdelad i
kommunfullmäktige och
kommunstyrelse.
Verksamhetsberättelserna är
sammanställda av respektive
verksamhetschef och
förvaltningschef.
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finns 4 förmynderskapsärenden där förälder
fungerar som ställföreträdare.

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

Inom verksamheten för ensamkommande barn
fanns vid samma tidpunkt 16 aktiva godmanskap
och 7 ungdomar med särskilt förordnad vårdnadshavare. Under året har 10 personer varit tilldelade
uppdrag som god man eller särskilt förordnad
vårdnadshavare.

Re sultaträkning
Mkr
Intäkter
Kostnader
Varav arvoden
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

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

2012
0,0
-1,2
-0,4
-1,2
1,3
0,1

2013
0,0
-1,5
-0,4
-1,5
1,4
-0,1

Utbildningsinsatser har under året främst varit
riktade mot gode män till ensamkommande barn
där det även finns rutiner med ett väl fungerande
mentorskap. Rekrytering av nya gode män pågår
kontinuerligt genom annonser på kommunens
hemsida samt genom annonser i lokala
annonstidningar.

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

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Ordförande: Per-Henning Åström (v)
Vice ordförande: Ove Henriksson (s)

Verksamheten
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige anger ramen för
kommunens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, taxor, planer
med mera. Kommunfullmäktige består av 31

Verksamheten
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska
kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt granska om kommunens årsredovisning
har upprättats enligt den kommunala redovisningslagen.

ledamöter och 19 ersättare. Under 2013 har 6
sammanträden genomförts. Mandatfördelningen i fullmäktige är: 18 (s), 5 (v), 5 (c), 1
(m), 1 (fp) och 1 (mp).

Revisorerna ska pröva om verksamheten bedrivs
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den kontroll som utövas inom nämnderna överensstämmer med för
verksamheten gällande bestämmelser. Bland annat
har följande granskningar utförts under året:

Ekonomi
Nettokostnaderna för kommunfullmäktiges verksamhet uppgår till 1 452 tkr vilket är 84 tkr mer än
budget. Av det svarar revisionen för 90 tkr av
överskridandet.

•
•
•
•

Överförmyndare
I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. För tidsperioden 2011-2014 har kommunfullmäktige i Överkalix kommun beslutat att kommunen skall ha en
överförmyndare och en ersättare för överförmyndare.

Årsredovisning och delårsbokslut
Löpande granskning/intern kontroll
Ansvarsutövning samtliga styrelser/nämnder
Granskning av personalkontoret

Ekonomi
Revisionens bokförda kostnader uppgår till
671 tkr, varav 515 kr avser konsultkostnader.

Valnämnden
Ordförande: Cenneth Pettersson (s)
1:e vice ordförande: Inger Nilsson (s)

Överförmyndaren (ÖF) är en kommunal tillsynsmyndighet. ÖF:s uppgift är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin
tillsyn skall ÖF motverka rättsförluster för de
svagaste i samhället. Länsstyrelsen har till uppgift
att utöva tillsyn över ÖF.

Valnämnden är ansvarig för genomförande av val
och folkomröstningar på lokal nivå. Valnämnden
har ansvar för översyn av indelning i valdistrikt,
vallokaler, utbildning av valförrättare, röstning i
vallokaler och på institution samt preliminär rösträkning.

I Överkalix kommun fanns vid årsskiftet
2013/2014 50 personer som hade god man och fem
personer som hade förvaltare. Dessa uppdrag sköts
av 40 gode män/förvaltare vilket innebär ett snitt
på 1,38 uppdrag per god man/förvaltare. Vidare

Ekonomi
Valnämndens nettokostnader uppgår 2013 till
5 tkr, budgeterat belopp är 7 tkr.
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Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret ansvarar för samordning och
utveckling av de processer som säkerställer en god
ekonomi enligt kommunens vision. I detta ingår att
initiera åtgärder för att anpassa och förbättra system
och rutiner samt att ge förvaltningarna service och
konsultativt stöd inom kontorets olika verksamhetsområden. Ekonomikontoret utgör med sin specialistkompetens en gemensam resurs för kommunens
förvaltningar och bolag.

Ordförande: Birgitta Persson (s)
Kommunchef: Maria Henriksson

Re sultaträkning
Mkr
2011
2012
2013
Intäkter
77,8
76,7
80,9
Kostnader
-124,5 -126,3 -126,4
Varav personalkostnader -46,9 -49,0 -50,6
Netto kostnad
-46,7 -49,6 -45,5
Budget
45,5
46,1
45,8
Avvikelse
-1,2
-3,5
0,3

Personalkontoret har det samlade arbetsgivaransvaret i kommunen. I ansvaret ingår att ge den
politiska ledningen service inom personal- och
organisationsområdet bland annat genom att initiera
frågor av strategisk karaktär. Personalkontoret
erbjuder också förvaltningarna professionellt stöd
som rådgivare, utbildare, specialister och upprättar
aktivitetsplaner i samråd med övriga förvaltningar.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar
för kommunens utveckling samt ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår även
den verksamhet som bedrivs i företag.

Näringslivskontoret
Näringslivsarbetet bedrivs under ledning av näringslivschefen mot fyra mål: arbeta för utveckling
av befintliga företag, attrahera nyetableringar till
kommunen, öka andelen nystartade företag samt
arbeta för ett förbättrat företagsklimat.

Kommunstyrelsens förvaltning består av följande
avdelningar: näringslivs-, ekonomi-, personal-, IToch frontkontoret samt tekniska avdelningen och
räddningstjänsten.
Under kommunstyrelsen finns två utskott: kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskottet.

IT-kontoret
IT-kontoret har fyra övergripande uppgifter:
• medverka i långsiktig planering för ITutveckling inom Överkalix kommun
• planering, inköp, underhåll, m.m. av kommungemensamma system
• support, uppdatering och stöd vid
anskaffning och installation av verksamhetsspecifika system
• support, utbyte och nyanskaffning och
installation av mjuk- och hårdvara samt
mobil och fast telefoni

Ytterligare verksamheter som finns under kommunstyrelsens ansvarsområde är flyktingmottagning,
HVB-hem för ensamkommande barn, satellitboendet på Järvstigen samt Högskoleförbundet Östra
Norrbotten.
Kommunkansliet (front-, ekonomi-, personaloch IT-kontoret)
Kommunkansliet är en strategisk och operativ
resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har. Kommunkansliets olika kontor har till
uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och
vara pådrivande och stödjande för samtliga förvaltningar. Respektive kontor ska utifrån sitt ansvarsområde bidra med aktiviteter på uppdrag av kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen svarar för en stor del av kommunens service till medborgarna genom ansvar för
VA, renhållning, gator, vägar, grönytor, kommunens alla fastigheter och fritidsanläggningar samt
städ- och matpool. Tekniska avdelningen har även i
uppgift att ansvara för bostadsanpassningar, upphandling för samtliga förvaltningar, energirådgivning,
exploateringsverksamhet och fysisk planering.
Tekniska avdelningens uppdrag är att i dialog med
medborgare och andra aktörer utveckla 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 utforma mål och handlingsplaner, följa upp beslut och kvalitetssäkra de
verksamheter man ansvarar för.

Frontkontoret ansvarar för växel, postöppning och
diarium för samtliga förvaltningar samt handlägger
hela ärendekedjan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kontoret utgör också en resurs för
kommunen i kommunjuridiska frågor, tillsyns- och
arkivfrågor. Kansliet administrerar de allmänna
valen och övervakar att gällande regler och rutiner
utförs korrekt. Kontoret ansvarar för information på
kommunens hemsida samt samordnar övrig kommunal information.
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Räddningstjänsten
Räddningstjänstens uppgift omfattar räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand. Med
räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser
som stat eller kommun skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser, för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller miljön.

Ensamkommande barn
Under 2013 har vi tagit emot 14 nya ungdomar och
11 ungdomar har skrivits ut från HVB-hemmen,
varav 1 har bosatt sig i Överkalix och de övriga har
flyttat till andra orter. Ungdomarna som anlände
2013 kommer bl a från Afghanistan, Marocko,
Algeriet, Etiopien, Gambia och Somalia. Under
2013 började även en utökning av verksamheten
från 16 platser till 20 platser att planeras. Från och
med 2014-02-01 finns totalt 20 platser på HVBhemmen för ungdomar i åldern 14-17 år.

Flyktingmottagning
Flyktingmottagningens 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 erfarenheter,
uppmuntra till en aktiv fritid, delta i språkundervisning och ha en språkpraktik.

Brottförebyggande arbete, BRÅ-gruppen
BRÅ gruppens arbete är en fortsättning på det drogförebyggande arbete som bedrevs i projektform
fram till 2012, nu breddat till att även gälla övrigt
brottsförebyggande arbete. En handlingsplan för
arbetet tas årligen fram tillsammans med polisen.
Målet har bland annat varit att upprätthålla en struktur för ett långsiktigt förebyggande arbete.

Kvotflyktingar
Överkalix kommun har sedan 2006 tagit emot kvotflyktingar från Colombia, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Tchad, Sudan, Afghanistan,
Somalia och Eritrea. Ett 70-tal kvotflyktingar finns
i kom-munen idag, varav hälften är vuxna och
hälften barn.

För att påverka föräldrars inställning till alkohol
bland unga har kampanjen ”Tänk om” använts med
annonsering och brevutskick till alla föräldrar med
barn mellan 12 och 17 år. Under våren utbildades
personal som jobbar inom restaurangverksamhet i
”Ansvarsfull alkoholservering”, utbildningen
genomfördes av kommun och polis.

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

För sjätte året har kampanjen ”Varannan vatten”
använts under sommarmarknaden. För att hjälpa
ungdomar att avstå tobak används kontraktsmetoden Tobaksfri Duo i skolan. Via olika samarbeten
har också olika föräldrautbildningar kunnat
erbjudas i kommunen.

HVB- hemmen är dygnetrunt bemannat och personalens roll är att stödja och vägleda ungdomarna i
vardagen. HVB-hemmen ska erbjuda en trygg,
meningsfull och lärorik miljö till ungdomarna.
Övergripande mål för verksamheten är att ge ungdomarna förutsättningar för 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.

PSYNK –samverkan gällande psykisk hälsa
PSYNK är ett treårigt projekt som drivs av Sveriges
kommuner och landsting, SKL. Målet är att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga
som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa.
All hjälp som samhället kan erbjuda, både från
skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara
lätt att hitta och ges i rätt tid. Östra Norrbotten medverkar via Överkalix, Haparanda, Kalix och Övertorneå kommuner samt Norrbottens Läns Landsting.

Hände lser av be tydelse
Kommunkansliet
År 2013 tog Överkalix kommun emot 13 kvotflyktingar från Eritrea. Vi har ett gemensamt avtal i
Östra Norrbotten som innebär att varje kommun tar
emot cirka 12-13 personer per år. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att utöka mottagandet till 20
personer, men det var bara tre av fyra kommuner i
Östra Norrbotten som tog beslut om att utöka och
därför kommer avtalet inte att ändras i nuläget. 18+
verksamheten som startade i slutet av 2012 har gett
bra resultat och verksamheten kommer att fortsätta.

Östra Norrbotten har utvecklat ett koncept med
rutiner och en checklista för att utifrån Norrbus
överenskommelsen (NLL och Kommunförbundet,
samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa)
kunna skapa en samverkan mellan berörda
verksamheter.
Under året har SKL lyft fram konceptet som ett gott
exempel och Östra Norrbotten har deltagit på ett
flertal konferenser och utbildningsdagar både på
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regional och nationell nivå där konceptet har presenterats. Vid revideringen av Norrbusöverenskommelsen under 2013 har konceptet tagits med och det
kommer nu att användas över hela Norrbotten.

Tekniska kontoret
Fastigheter
Kommunen har i det närmaste inga industrilokaler
vakanta för uthyrning. Däremot är ca hälften av
kontorslokalerna (ca 1100 m2 ) lediga på Företagsbyn (Renstigen).

Vidare har kommunen, liksom många andra kommuner, tagit fram en webbsida för barn, ungdomar
och familjer med information kring psykisk hälsa:
sagaoverkalix.se.

Kostnaderna för elenergi har inte stigit från den,
relativt sett, låga nivån de haft under 2012. Kostnaderna för fjärrvärmen har ökad i en lugn takt.

Turistbyrån
Turistbyrån har på uppdrag av Överkalix kommun
under året bedrivits av organisationen Heart of Lapland. Under sommaren har turistinformationen
funnits i lokaler på campingen.

Under året har tekniska fortsatt och utfört energioptimeringsplaner tillsammans med anlitade energikonsulten. Under den nu pågående projektperioden
har det bedömts att de planerade och framtida investeringarna och optimeringar ge ca 26 % besparing
– det betyder ca 2,6 GWh (2 600 000 kWh). Målet
för projektet är uppnått och alla tillkommande
besparingar är bonus.

Satellitboendet
Vid årsskiftet 2013/14 var 16 av 18 lägenheter uthyrda. En av lägenheterna är samlingslägenhet och
träffpunkt för de boende. Medelåldern är i dag 81
år. Den äldsta är 97 år (Överkalix nu äldsta person)
och den yngsta är 65 år.

Fortsatt arbete med att upprätta underhållsplaner för
fastighetsbeståndet kommer att fortsätta under
2014. Målet, att det ska finnas underhållsplaner för
hela fastighetsbeståndet 2014, ligger fast.

54 gemensamma träffar har genomförts under året i
samlingslägenheten. Lusthuset är nu inglasat och
används liksom eldstaden flitigt. Flytbryggan har
också använts en del. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har odlingslotten, för tredje
året, kunnat brukas av en grupp kvinnor – kvotflyktingar från Etiopien och Somalia. Satellitbostädernas hyresgäster har också haft några egna fåror för
potatisodling.

Kommunens fritidsanläggningar har generellt förhållandevis höga beläggningar. Däremot finns det
anläggningar som behöver en utveckling för att öka
nyttjandegraden. Bland dessa finns bl.a. Lappbergets skidanläggning. De flesta av anläggningarna
drivs i samarbete med Överkalix IF. Byggandet av
konstgräsplan har färdigställts under hösten 2013.

Övrigt

Lokalvård och kostproduktion

Överkalix kommun har aktivt deltagit i projektet
Samarbete Östra Norrbotten (SÖN) som är ett samarbete mellan Haparanda, Kalix, Övertorneå och
Överkalix. Projektet arbetar mot fyra huvudområden: gemensamma IT-lösningar, samordnade
upphandlingar, kompetensförsörjning inom social
verksamhet och samarbete på miljö- och byggsidan.
Under året har projektet initierat förstudier för ett
gemensamt virtuellt lönekontor, utvecklande av
gemensamma e-tjänster samt en gemensam
myndighetsnämnd.

Satsningen på certifiering och utbildningar inom
områdena har gett gott resultat både då det gäller de
anställdas arbetssituation och resultaten av utförda
arbeten.

Omställningar inom socialnämndens område tar
stora centrala resurser i anspråk gällande personal
och ekonomifrågor liksom nyrekrytering av personal. Företagshälsovården har under hösten avsatt
mycket tid för att arbeta direkt mot förvaltningarna
och vara ett stöd i arbetsmiljöfrågor.

Renhållning

Kostproduktionen står inför ett generationsskifte
med förhållandevis många pensionsavgångar under
de närmaste åren. Verksamheten kommer att se
över verksamheten med mål att föreslå delvis ny
organisation och en anpassad meny för de olika
måltidsgrupperna.

Furunäsets Miljöcentral har visat sig vara en god investering. Samordningsvinsterna är betydande, men
största vinsten är att tillgängligheten för kommunens medborgare har förbättrats betydligt. Efter de
senaste personalminskningarna finns bidragsanställd personal i verksamheten endast tillfälligtvis.

Under året har välkomstfoldern tryckts upp i nytt
format och skickats ut till nyinflyttade överkalixbor, cirka 100 exemplar per år skickas ut.

Det finns ett behov av att anpassa renhållningstaxor
så att kostnaderna betalas av rätt kunder. Den
genomförda taxeförändringen, där både lägenheter
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och fritidshus debiteras för de verkliga kostnader
som finns för respektive bostadsform, medför att
själfinansieringsmålet kan uppnås. Renhållningen
gör analyser av lämnat avfall för att kunna sätta in
rätt åtgärder för att nå upp till de goda resultat som
tidigare plockanalyser visat.

niska kontorets teknikverksamheter har tidigare fått
kännas vid stora neddragningar av bemanningen.
Kontoret har under 2013 fortsatt med utbildningar
inom varje område, med målet att alla medarbetare
ska ha bättre kunskaper för sitt arbete. Förutom
ökade kunskaper bedöms personalen få en säkrare,
bättre och trivsammare arbetsmiljö.

Kommunen deltar aktivt i läns- och regionutvecklingsarbete inom renhållning.
Räddningstjänsten
Vatten och avlopp
Under hösten färdigställdes förläggning av ny
matarledning för vatten, från Halljärv till Svartbyn.
Ledningen kopplas på i Grelsbyn och ansluts till
högreservoaren i Vitmyrberget i Svartbyn. Svartbyn
fick vatten från Halljärv den 19 januari 2013.
De reinvesteringsarbeten som gjorts i Halljärvs
vattenverk har medfört bättre kontroll över flöden
och förbrukningar samt att man får bättre uppföljningar, och det faktum att man under 2014 kan ha
ett verk som endast bemannas för tillsyn, medför
bättre kontroll och bättre användning av personalen.
Grelsbyns reningsverk har under de senaste åren
genomgått årliga ombyggnader och maskininvesteringar. Det arbetet har medfört att kommunens
största reningsverk blivit ett modernt verk som i
huvudsak körs automatiskt och kommer att kunna
fjärrövervakas.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens mål för såväl den operativa
verksamheten som för det förebyggande arbetet
avseende bland annat tillsyn, utbildning och information har uppnåtts under år 2013.
Räddningstjänstens organisation

Gator och park

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun är den
nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor med
undantag för myndighetsutövning avseende kommunala byggnader. Dessa frågor handläggs av
bygg- och miljönämnden. Räddningstjänsten har en
brandstation i tätorten Bränna. Kommunen utgör ett
eget sotningsdistrikt.

Beläggning av delar av Ringvägen, Torgvägen och
södra delen av Storgatan utfördes under 2012.
Under 2012 fortsatte utbytet av väg- och gatubelysning. Vid årets slut är ca 1200 av 1850 armaturer
utbytta. Beståndet är därmed i mycket gott skick
och energikostnaderna för varje armatur reduceras
med ca 2/3 för varje byte som görs. Av kommunens
ca 1 850 ljuspunkter bekostar Trafikverket drift och
underhåll av 327 st.

Inom förvaltningen finns en räddningschef på heltid. En är anställd på 60 % som säkerhetssamordnare och 40 % som brandinspektör. Härutöver finns
15 deltidsanställda brandmän och fyra styrkeledare.
Avtal om stf. räddningschef på 10 % finns med
Luleå kommun. Under året har en deltidsanställd
brandman slutat. Av de deltidsanställda brandmännen är två kvinnor.

När arbetet är slutfört beräknas energibehovet för
belysning av gator och vägar ha minskat med ca
120 000 kWh per år.
Parallellt pågår också en översyn av stolpbelysningar av skolgårdar, gångvägar, parkeringar, parker och torg. Här planeras också viss utökning av
antalet ljuspunkter. Inom dessa områden beräknas
energibesparingen totalt uppgå till ca 50 %.

Årets viktiga händelser
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.

Personal
Många av de investeringar som gjorts för drift och
underhåll inom tekniska kontorets verksamhetsområden, har syftat mot att motverka negativa följder
av att verksamheterna får färre medarbetare. Tek
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En gemensam ledningscentral finns i anslutning till
länets SOS-central. Ledningcentralen skall fortsätta
utvecklas under 2014. Arbetet för fortsatt utveckling av det operativa sam¬arbetet i länet fortsätter
under 2014.

Säkerhetssamordnaren utbildar internt och externt
inom förebyggande brandskydd samt underhåller
fordonspark och redskap på brandstationen.
Under hösten 2013 har kommunen tillsammans
med myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkra upp:

Antalet räddningsinsatser under året har ökat från
55 till 68. Detta på grund av den torra sommaren.
Största branden var när PONDUS hundfoderfabrik i
Storbäcken brann ned till grunden. 16 trafikolyckor
inträffade under året, vid en av dessa omkom tre
personer. 18 brand ej i byggnad och 5 brand i
byggnad inträffade under året.

Lokaler och kommunikation för
ledningsfunktion
Strömförsörjning (avbrottsfri reservkraft)
Telefoni
IT-säkerhet
Larm och övervakning
Förbättringsåtgärderna kommer att ske under två år
(2014 och 2015).

Samtliga elever i årskurs 2, 5 har utbildats i
brandkunskap.

Framtid
Verksamheten inom räddningstjänstens område har
under de senaste åren genomgått stora förändringar.
Det beror bland annat på en förändrad syn på verksamheten med ökad satsning på förebyggande arbete, nya lagstiftningar m.m. Inte minst det senaste
årets fokus på klimatförändringar.

Insatser totalt år svis 2010 -2 013
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Näringslivsutveckling

30

Näringslivsarbetet bedrivs under ledning av
näringslivschefen mot fyra mål:
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• Förbättrat lokalt företagsklimat

2013

• Ökad kännedom och attraktivitet
• Ökad tillväxt – ökat innevånarantal och
företagstillväxt
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Aktiviteterna har fokuserat på:
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- fördjupad inventering och företagsutveckling i
befintliga företag
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- skapa mötesplatser mellan näringsliv, kommun
och regionala aktörer
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Brand i by ggnad
Brand ej i byggnad
Traf ikolyc ka Automatlarm

Öv ri ga

- bygga partnerskap med näringslivet
- stärka Överkalix som ett logistiskt nav
Säkerhetssamordnare

- identifiera prioriterade utvecklingsområden

Säkerhetssamordnaren arbetar för att skapa ett
aktivt säkerhets- och beredskapsarbete som ger en
god krishanteringsförmåga i kommunen.

- utveckla informationen till näringslivet och
medborgare om näringslivsarbetet och aktiviteter
- förbereda nya projektansökningar utifrån
behovsinventering
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Övriga näringslivssamarbeten

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, efterlevs
och är så effektiva som möjligt.

Turismprojektet Heart of Lapland fortsätter och
har under även i år tagit hand om kommunens
turistinformation. Målet är att bidra till en positiv
effekt på medlemsföretagens omsättning, lönsamhet
och bidra till en positiv marknadsutveckling vilket i
sin tur ger effekt på tillväxt och sysselsättning.

Investera i Norrbottens AB bildades under året
och har som uppgift att vara en aktiv part för att få
etableringar och investeringar till Norrbotten, allt
för att skapa fler arbetstillfällen i regionen

Arbetet med att stärka ekonomistyrningen har fortsatt. Budgetuppföljning har under året genomförts
varannan månad med högre kvalitet och krav på
förklaringar till avvikelser men framför allt att åtgärder under pågående budgetår ska redovisas.
Kommunstyrelsen har på ett aktivt sätt arbetat med
budgetuppföljningarna samt upprätthållit en dialog
med nämndernas företrädare för att bättre uppfylla
sitt uppsiktsansvar.

Tillsammans med Filmpool Nord arbetar vi för att
utveckla filmindustrin i vår kommun samt för att
erbjuda våra ungdomar och barn möjligheten att se,
analysera och göra film.

Kommunstyrelsen förbereder budgetarbetet genom
att upprätta och anta en verksamhetsplan som
tydliggör planeringsförutsättningarna för budgetarbetet.

BD Pop ägs av Norrbottens läns landsting och
Norrbottenskommunerna Boden, Luleå, Pajala,
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. BD Pop är ett
utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten
med uppgift att stödja regionala artister och musikproduktioner. BD Pop medverkar med kunskaper
och kontakter, personella och ekonomiska resurser,
med support- eller samproduktionsinsatser. De
marknadsför det regionala musiklivet på nätet och i
media, skapar kontakter och bygger nätverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans
med centrala ledningsgruppen fortsatt arbetet med
att utveckla utvärderbara mål för samtliga förvaltningar. Målsättningen med arbetet är att på så sätt
öka delaktigheten bland medarbetare och samtidigt
kvalitetssäkra verksamheterna. Kännetecknande för
en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheternas
ekonomi och kvalitet.

Kommunstyrelsens ekonomi

Verksamheterna kommer att fortsätta sitt arbete för
att nå de mål som kommunstyrelsen satt upp och
ledorden ska vara förändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet.

Entreprenörscentrum fokuserar på bland annat
information, rådgivning och coaching för nyföretagare.

Kommunstyrelsens verksamheter gör tillsammans
ett underskott på ca 274 tkr. Kostnaderna för bl a
politik, IT, va/ renhållning och kostproduktion har
blivit högre än beräknat.

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
mångfacetterat näringsliv som kan erbjuda
arbetstillfällen.

Måluppfyllelse/kvalitet
Kommunstyrelsen har under året till största delen
uppfyllt de målsättningar som ställts upp för verksamheterna. Den interna kontrollen har ytterligare
utvecklats under året och arbetet med måldokumenten kommer att medföra än bättre möjligheter att
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Jonas Karlsson
Förvaltningschef: Britt-Marie Isaksson

kostnadsfri allmän förskola för 3-5 åringar, rätt
till förskola för äldre barn vid föräldraledighet
och arbetslösas rätt till förskola för sina barn.
Detta medför att föräldrarna efterfrågar plats i
förskolan i större utsträckning än tidigare år.
Kommunen har två förskolor med totalt 7 avdelningar.

Re sultaträkning
Mkr

2011

2012

2013

Intäkter
Kostnader
Varav personalkostnader,
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

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

3,7
-70,5
-37,8
-66,8
67,0
0,2

3,4
-73,0
-39,4
-69,6
68,1
-1,4

Eleverna i förskoleklass rymdes även i år i en
grupp där 17 elever är inskrivna. Under 2013
föddes det 24 barn. Förskolan har haft utbildningsinsatser genom Luleå Tekniska Universitet
”Förskolan i fokus”. Det är ett pedagogiskt
arbete som kommer att fortsätta under 2014.

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för barnomsorg, skola och kulturverksamhet. För åren 20122014 har nämnden arbetat fram verksamhetsmål.
Arbetet ska leda fram till en bättre överensstämmelse
mellan mål och medel.

Särskolan
Tre elever går på gymnasiesärskolan. Behoven
på gymnasiesärskolan ställer stora krav på personalens flexibilitet och förmåga att individanpassa verksamheten.

Årets resultat och måluppfyllelse
Det är en fortsatt god utveckling i alla skolor, förskolor och fritidshem. Jämförelser med andra kommuner visar att Överkalix har en positiv utveckling. I
SKL:s "Öppna jämförelser – grundskolan 2013" hamnar Överkalix på 14:e plats i riket och bäst i länet när
resultatindikatorer sammanvägts. Överkalix är en av
de kommuner som hållit en jämn hög placering under
de senaste fem åren. Elevernas meritpoäng har ökat i
grundskolan. Överkalix kommun behåller en hög
lärartäthet.

Grundskola
Grundskolan har haft en tillförordnad rektor från
januari till mars, som under vårterminen också
blev tillsvidareanställd. Rektor har påbörjat
rektorsutbildningen under höstterminen. När
höstterminen började hade åk 7-9 fått nya
möbler i sina klassrum, samt renovering av
klassrummens ytskikt. Att skriva sig läsning är
ett arbete som har fortsatt i förskoleklassen samt
åk 1-3.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott
för år 2013 som beräknas uppgå till 1 416 tkr. Grundskolan har underskott som i huvudsak är personalkostnader och förbrukningsinventarier samt material.
Gymnasieskolan har ett överskott inom interkommunal ersättning och rese/inackorderingsersättning.
Kostnader för friskolan har ökat. De tidigare genomförda förändringarna i skollag, läroplaner och kursplaner har medfört en ökning för implementeringskostnader/personalkostnader.

Grundskolan blev under våren granskad av
Skolinspektionen och utifrån den rapporten har
det resulterat i en handlingsplan och ett omfattande utvecklingsarbete inom grundskolan.
Grundskolan har arbetat med samarbetsdagar,
främst i åk 1-3 och 4-6. Åk 8 har arbetat med ett
filmtema. Nobeldagen har firats med olika aktiviteter på skolan och i skolrestaurangen. Inom
skolan sker det många nya reformer som kräver
implementering. Under året har pedagogerna
arbetat med betyg och bedömning samt ledarskap i klassrummet.

Viktiga händelser under året
Hösten 2013 har en kvalitetsutvecklare anställts på
50 %. En prioriterad fråga har varit framtagande av
plan för huvudmannens och enheternas systematiska
kvalitetsarbete. Kvalitetsutvecklaren har också
arbetat med utredningar och planer. Tillsammans
med förste lärare, som anställdes under hösten, har de
arbetat med implementering av styrdokumenten.

Gymnasieskolan/Komvux/SFI
Gymnasieskolan har idag 30 elever fördelade på
samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och
teknikprogrammet samt introduktionsprogram
där språkintroduktionen utgör den största delen
med periodvis upp till 16 nyanlända ungdomar.
Eleverna inom språkintroduktionen studerar dels
i egen grupp, dels integrerade på olika sätt inom

Förskola, förskoleklass – fritids
Under de senaste åren har regeringen genomfört en
rad reformer som medfört att allt fler barn deltar i
kommunal barnomsorg. Reformer som maxtaxa,
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I november var det barnboksvecka på
biblioteket med olika aktiviteter och 152
deltagare.

gymnasiet. Bland nyanlända elever finns även elever
som studerar inom de olika nationella programmen.
Idag går 85 ungdomselever gymnasieskola på annan
ort varav mer än hälften i Kalix.
Under 2012 och 2013 har gymnasiet drivit två filmprojekt med omfattande stöd från Svenska Filminstitutet. Projekten har inneburit en möjlighet till fördjupning inom filmområdet som bland annat syftar
till att eleverna ska kunna skapa och använda film
som ett av flera naturliga uttrycksmedel och kunna se
film på ett medvetet sätt.
Kommunen har en omfattande SFI-verksamhet.
Grupperna består av kvotflyktingar men till stor del
också av andra nyanlända. Överkalix kommun erbjuder även andra former av vuxenstudier. Vuxenelever har möjlighet att delta i undervisning tillsammans med ungdomseleverna men också möjlighet till
studier i form av flexibelt lärande i bl a matematik,
svenska, engelska och SO-ämnen.

Foto: Roger Melin

Det länsövergripande bibliotekssamarbetet
"Biblioteken i Norrbotten". Samarbetet, som
leds av länsbibliotekschefen och 14
bibliotekschefer omfattar bl a ett gemensamt
biblioteksdatasystem, gemensam webbportal
och ett lånekort. Till sin hjälp har de en
samordnare på länsnivå och 7 arbetsgrupper
med personal från olika delar av länet.
Arbetsgrupperna är: bibblo.se, polabibblo.se,
Medier/transport, Systemförvaltning,
Kommunikation, Bibliografisk service/katalog
och Läslust.

I mars 2014 startar för andra året i rad en yrkesförarutbildning för vuxna i samverkan med de lokala företagen. Denna gång genomförs utbildningen med
finansiering genom statliga medel. Utbildningen
pågår i ca 40 veckor och ger de behörigheter och
kompetenser eleverna behöver för att kunna arbeta
som yrkesförare utifrån de krav branschen ställer. Utbildningen varvas mellan teori, praktik och övningskörning. På utbildningen kommer 7 elever att delta.
Undervisning i svenska som andraspråk pågår inom
gymnasiet på grundskole- och gymnasienivå med
både ungdomar och vuxna studerande.

Arbetsmiljö
BUN har en egen skyddskommitté som aktivt
arbetar för att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombuden och arbetsgivaren har haft ett nära
samarbete under 2013 och enats om gemensamma dokument och åtgärder. Arbetsgivaren
har vidtagit många olika insatser för att förbättra
arbetsmiljön vad gäller personal och elever.
Medarbetar- och lönesamtal hålls med alla anställda minst en gång per år. Arbetsplatsträffar
genomförs kontinuerligt.

Friskolan
Överkalix friskola har vid årets slut 50 elever, därav 5
i förskoleklass. Verksamhetsbidraget för 2013 uppgår
till 4 726 tkr.
Bibliotek/Kultur
Biblioteket fyller en viktig och mycket uppskattad
roll som folk- och skolbibliotek. Åk 1 – 6 har under
året haft bokade klassbesök där man lånat böcker och
fått boktips. Varje vecka har det varit boksamtal för
elever i åk 1-9. På BVC har det varit biblioteks och
bokinformation för nyblivna föräldrar. Föräldraträffar
på förskolan och sagostunder på biblioteket för de
minsta.

Modellområde Östra Norrbotten
"Modellområde barn och ungas psykiska hälsa”
är ett utvecklingsarbete inom Sveriges kommuner och landsting, projektet har pågått 2009-2011.
Syftet är att barns och ungdomars psykiska
ohälsa ska mötas med en helhet. Modellområde
Östra Norrbotten omfattar kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå.
Projektet har beviljats fortsatt stöd från SKL.
För närvarande benämns projektet Psynk och
pågår t o m 2014.

Under 2013 har biblioteket haft 12 utställningar av
olika konstnärer. Överkalixrummet har nyttjats för
släktforskning både av enskilda besökare som i
studiecirkel. Biblioteket har samarbetat med studieförbunden och planerat 2013 års musik i sommartid.
Tre författarbesök, en teater, och en berättarafton
med dragspel samt bildvisning har arrangerats på
biblioteket.
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Utvecklingsinsatser genom Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) kommer att fortsätta
2013. Fokus ska vara att tidigt kunna fånga upp
elevernas behov och därmed snabbare kunna
sätta in rätt insatser. SVA undervisningen inom
grundskolan är under utredning och det blir en
bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för
att integrationen ska bli på bästa sätt för
eleverna.

Projektet omfattar barn och ungdomar mellan 0 och
18 år. Inom BUN berörs alla verksamheter och från
socialnämndens område är det främst IFO som
berörs. Inom Norrbottens läns landsting omfattas
MVC, BVC och BUP. I Överkalix har vi arbetat fram
ett samarbete som kallas ”Överkalixmodellen”.
Inom projektet i Östra Norrbotten har ”gröna kortet”
arbetats fram, det är en checklista för samverkan
kring barn och unga. Vårt arbete med ”Gröna kortet”
har fått stor uppmärksamhet inom SKL och är under
utvärdering, resultat presenteras våren 2014.

En av EU:s åtta nyckelkompetenser är digital
kompetens. Det är en förutsättning för livslångt
lärande för alla medborgare i alla åldrar. Under
2012 har det anställts en IT-pedagog som har
inspirationsföreläsningar för olika målgrupper
och det arbetet kommer att fortsätta. De flesta
klassrum är utrustade med videokanon och utvecklingen fortsätter. Elever och lärare har
bland annat tillgång till Nationalencyklopedins
internettjänst. Under 2014 kommer det att bli
fler datorer i verksamheten. Eleverna i åk 7-9
kommer att få en egen dator.

Det ska även arbetas 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. Inom alla områden behöver vi arbeta
med hälsofrämjande insatser. Målet är att rätt vård
skall finnas på rätt plats och vara lätt att hitta.
Framtiden
Den aktuella debatten i riksmedia angående utbildningsväsendet har skapat en förtroendekris, men
också medfört ett ökat intresse för utbildningsfrågor
bland allmänheten. De aktuella reformerna inom
skolan kräver en väl planerad implementering och tar
en stor del av utvecklingstiden för dem som är
verksamma inom skolans område.

Lärplattformen SchoolSoft används och där kan
föräldrar få tillgång till sitt barns resultat,
schema, frånvaro o.s.v. via nätet. Under 2014
kommer det att kunna användas på ett bättre sätt
när alla fått kunskap om systemet. Det blir fortsatt översyn av den fysiska miljön på grundskolan. Om det finns ett behov av omsorg på
obekväm arbetstid strävar kommunen efter att
erbjuda det. Löneavtalet 2012 gav en högre
löneökning än budgeterat under 2013 och fortsätter att belasta nämnden 2014.

En annan viktig fråga är hur vi organiserar arbetslag/
lärlag med gemensam tid för att möjliggöra och
prioritera implementering. Syftet är att uppnå en god
arbetsmiljö, elevinflytande, bra måluppfyllelse i skolan samt ett bättre dokumenterat systematiskt kvali
tetsarbete. Tre förstelärare kommer eventuellt att
anställas i kommunen hösten 2014.

Foto: Roger Melin
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Socialnämnden
Ordförande: Otto Larsson
Förvaltningschef: Marjo Koivumaa

Re sultaträkning
Mkr
Intäkter
Kostnader
Varv personalkostnader,
Netto kostnad
Budget
Avvikelse

Hemtjänsten gjorde ett nollresultat under året.
Detta beroende av återhållsamhet med
vikarieintag för personal som varit tjänstlediga
och sjukskrivna.

2011
2012
2013
21,8
25,9
31,7
-106,8 -112,7 -123,3
-83,0 -87,5 -95,8
-85,0 -86,8 -91,5
85,1
85,3
87,9
-0,1
-1,5
-3,7

Medicinska teamet gör ett underskott. En
patientsäkerhetsrapport har lämnats.
Brännagården
Brännagården är ett särskilt boende för äldre
med totalt 81 boendeplatser. Boendet har 79
lägenheter varav 2 lägenheter är för parboende.

Socialnämnden har ansvar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Dessa är organiserade i sju
olika enheter under var sin enhetschef. Som stöd för
dessa verksamheter finns en stab som svarar för olika
administrativa stödprocesser. Förvaltningschefen
svarar för den övergripande ledningen och styrningen
av förvaltningen.

Brännagården gör ett underskott. Anledning till
detta är boende med stora omvårdnadsbehov.
Extrabemanning dygnet runt har varit nödvändigt för att säkerställa att de boende får en god
och säker omvårdnad.
Tallviksgården

Socialnämndens verksamheter erbjuder en mångfald
av insatser för olika grupper och deras behov. Verksamheterna drivs effektivt och har ett flexibelt förhållningssätt utifrån brukarnas behov.

Tallviksgården är ett särskilt boende med 36
boendeplatser för äldre med inriktning mot den
tunga vårdtyngden.

Utöver de officiella verksamhetsuppföljningarna
under året har nämnden följt verksamheten via ekonomiska uppföljningar. Ekonomikontoret och chefer
inom förvaltningen har haft ett nära samarbete under
året.

IFO
IFO gör ett underskott på grund av högre
försörjningsstöd samt av familjehemsplacerade
barn. Under året har en kompetensinventering
av socialsekreterare som handlägger barn och
unga genomförts.

Socialnämnden har under året tagit över hemsjukvård
från landstinget.

Stab
Staben omfattar socialchef, MAS, IT-samordnare, biståndshandläggare, nämndsekreterare
och projektsamordnare. Även färdtjänst och
riksfärdtjänst hanteras här.

Årets resultat och måluppfyllelse
Socialnämnden visar ett underskott för år 2013 som
beräknas uppgå till 3,7 miljoner.
Särskilda boenden, omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS visar ett underskott.
Extrabemanning inom äldreomsorgen är en av
orsakerna samt försäkringskassans assistansersättning
som inte täcker de faktiska vårdkostnaderna vid
personlig assistans. Även ökade kostnader för viss
personalförstärkning på Renstigens gruppbostad har
tillkommit.

Hemtjänsten
Hemtjänsten är fördelad i tre hemtjänstgrupper.
Bränna, Tallvik och Jock med sammanlagt 24
anställda. Hemtjänsten har under året utfört
service- och omvårdnadsinsatser till mellan 7187 brukare/månad.
Anhörigstöd

Tallviksgården har under året genomgått omfattande
reparation för att säkerställa brandskydd på boendet.

Insatsen anhörigstöd ges i form av avlösning i
hemmet. Uppdraget utförs av hemtjänstens
personal och är kostnadsfritt för medborgare.
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Omsorgerna
Omsorgerna har daglig verksamhet (Prisma) enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och gruppbostäderna Älvgatan och Renstigen.
På Älvgatan bor det sex brukare mellan 48-73 år. På
Renstigen finns sex brukare mellan 27-51 år.

Ny föreskrift kommer med ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksamhet gällande
personer med demenssjukdom. En enhet för
personer med beteendemässiga och psykiska
symtom vid demens (BPSD) planeras på Tallviksgården. Ett aktivt och positivt arbete pågår
med att skapa en meningsfull vardag för äldre i
behov av vård och omsorg. Ett samverkansprojekt är aktuellt tillsammans med landstinget
gällande ”Förstärkt samverkan i öppenvård” och
ingår ”Bättre liv för sjuka äldre”. Processen är
en förstärkning av redan befintliga arbetssätt
inom socialtjänst, hemsjukvård och hälsocentraler. Dessa förstärkta insatser ska riktas till
särskilt identifierade personer som genom
samarbete får sina behov tillgodosedda.

Daglig verksamhet enligt LSS och SoL (socialtjänstlagen), bedrivs/utgår från aktivitetshuset Prisma som
är en dagverksamhet som vänder sig till psykiskt funktionsnedsatta personer. Prisma har under året haft 21
brukare med beviljad insats enligt LSS eller SoL.
Under året har åtta personer haft bistånd i form av
boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa och
psykiska funktionsnedsättningar. Efterfrågan på
kontaktpersoner/ ledsagare har varit något större än
tidigare.

Evidensbaserad praktik (EBP) bygger på bästa
tillgängliga vetenskapliga kunskap, brukarens
erfarenhet och önskemål och professionens
expertis. EBP är tänkt att vara en grund och ett
stöd till kunskapsutveckling och samverkan
inom socialtjänsten i Överkalix kommun. Tallviksgården har sedan ett par år arbetet med att
stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Planeringen är att hela socialförvaltningen
går in i detta arbete som består bland annat av
stöd till och genomförande av utvecklingsprojekt, utredningar, utvärderingar, kartläggningar,
stärka samspelet mellan forskning och praktik
samt kompetensutveckling.

Verksamheten personliga assistenter gör ett underskott på 1,9 miljoner.
Framtid
Ett omfattande kvalitetsarbete fortsätter, vilket innebär att det inom samtliga verksamheter pågår ett utvecklingsarbete med att bygga ledningssystem. Ett
ledningssystem som innebär att man har en uppbyggd
struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar
med kvalitetsfrågor. Detta ska stimulera till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på brukare, medarbetare och verksamhetens olika processer.

Foto från Brännagårdens ”SPA-rum”. En i personalen
ger handmassage åt en boende.
Foto: Viktoria Engman
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Bygg- och miljönämnden

gällande enklare ärenden kan fattas på delegation har fullföljts under året. Merparten av
enklare ärenden har handlagts inom tio dagar
efter ansökan/anmälan.

Ordförande: Ove Enhult

Re sultaträkning
Mkr
2011
Intäkter
0,7
Kostnader
-1,2
Därav personalkostnader -0,9
Netto kostnad
-0,5
Budget
0,9
Avvikelse
0,4

2012
0,7
-1,4
-1,0
-0,6
1,0
0,3

Ärenden under året

2013
0,9
-1,3
-1,0
-0,4
1,0
0,6

Nämndens verksamhet omfattar tillsyn över byggnadsväsende, trafikväsende, hälsoskydd, miljöskydd,
livsmedel, kemiska produkter och enskilda VAanläggningar. Nämnden ska också på delegation från
kommunfullmäktige anta detaljplaner, samt utöver
vad som följer av rena tillsynsuppgifterna, särskilt
följa utvecklingen inom kommun i miljö- och hälsoskyddshänseende. Nämnden ska utarbeta de förslag
som är påkallade samt även samarbeta med andra
myndigheter och organisationer vars verksamhet
berör byggnadsväsende och miljö- och hälsoskyddsområdena.

2011
Nybyggnad bostadshus
1
Om- och tillb. bostadshus
7
Övriga byggnader
30
Övriga ärend en
72
Miljöärenden
171
Tillsyn inom livsmedel
Registrering av livsmedelsvh
Övriga livsmedelsärend en
Tillsyn inom miljö
Installation av värmepump
Enskilda avlopp
Slamtömningsärenden
Anmälan om miljöfarlig vh
Övriga miljöärenden
Parkeringstillstånd
26
Transporttillstånd
0
Antagna detaljplaner
1
Hastighetsbegränsning ar
1
Avstängning av vägar
4

Måluppfyllelse

Framtidsperspektiv

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 företagare garanteras
att lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde
upprätthålls och att handläggningen är serviceinriktad
och effektiv samt utförs med rätt kvalitet.

Fortsatt befolkningsminskning påverkar i hög
grad nämnden och dess arbete. Nybyggnation av
bostadshus förväntas även fortsättningsvis vara
låg. Om- och tillbyggnationer av bostads- och
fritidshus beräknas, på grund av det minskade
befolkningsunderlaget, att minska något.

Verksamhet

2012
0
8
21
85

2013
1
9
48
86

57
5
10
9
45
7
37
4
35
20
0
1
0
3

30
6
2
9
35
1
36
3
44
23
1
1
0
3

Behovet av nya detaljplaner för bostadsändamål
förväntas framgent vara lågt. Dock anses föreligga behov av ersättning eller upphävande av
gamla, ännu gällande, detaljplaner som i dagsläget inte är aktuella och inte fyller dagens krav
på tillåtet ändamål, byggrätter etc. Vad gäller ny
industrimark pågår för närvarande planläggning
för detta ändamål i anslutning till Norra Tallviks
industriområde. Även för detta ändamål kan
skönjas ett behov av ersättning av någon äldre,
ej genomförd, plan för att tillgodose dagens
krav.

Bygg- och miljönämnden antog med 2007-12-06 §
125 för första gången mål för verksamheten (för budgetår 2008). Mål för kommande budgetår tas fram av
bygg- och miljönämnden under året, nu senast 201310-17 § 68 för budgetår 2014. Uppföljning av årets
mål för verksamheten sker årligen i nämndens sista
sammanträde för året, nu senast 2013-12-05 § 81.
Nämnden har under 2013 delvis klarat de uppsatta
målen vad gäller tillsynsarbetet inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Från hösten 2013
ökades årsarbetskrafterna med en halvtidstjänst av en
miljöinspektör, vilket är en stor bidragande del till
måluppfyllelsen.

Tillsynsarbeten, såväl enligt miljölagstiftningen
som enligt livsmedelslagstiftningen, kommer
även fortsättningsvis att ha en framträdande roll.
Löpande myndighetsarbete i form av lagstadgad
tillsyn, yttranden och beslut i olika former kommer att vara i fokus för nämnden. Kommande
verksamhetsår förväntas omfatta samma mängd
ärenden vad gäller anmälan om miljöfarlig verksamhet, dispens av slamtömning, anmälan om
installation av värmepump m.m. som tidigare år.

Bygg- och miljönämnden har ca sex sammanträden
per år. Handläggningstiden för ärenden som ska beslutas av nämnden understiger normalt två månader,
om inlämnade handlingar är kompletta och åtgärden/
ansökan följer gällande bestämmelser. Nämndens mål
att förkorta handläggningstiden genom att beslut
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Bilaga 1 Investeringsredovisning, tkr
Projekt nr
2013

Budget
2013

Budget
tilägg

Utfall
2013

Avvikelse

Inventarier
001 Inventarier, kommunkontor
50
0
50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002 Inventarier centralkök
0
33
-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------005 Inventarier, bibliotek
250
7
243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Inventarier, BUN
Fysisk arbetsmiljö
500
644
-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------015 Inventarier, Brännagården
Möbler
475
138
337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------016 Inventarier, Tallviksgården
Diskmaskin
340
73
267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------018 Inventarier, räddningstjänsten
100
113
-13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------028 Inventarier, Älven förskola
Lekplatsutrustning
50
54
-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------037 Inventarier omsorgen
84
0
84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------059 Inventarier, Ungdomens hus
50
16
35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------071 Inventarier socialnämnd
150
234
-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------072 Tallviksgården grovtvätt
150
72
79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------076 Inventarier grönytor
350
265
85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa inventarier
2 549
1 649
901
=======================================================================
IT-investeringar
035 IT-investeringar
437
257
180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------036 Bredband
0
109
-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------046 Stomnät
288
0
288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa IT-investeringar
725
366
359
========================================================================
G ator och vägar
004 Gator och vägar
Aspvägen och Rönnvägen
740
282
458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008 VA-nät
2 220
1435
785
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------048 Gatubelysning
Armatur
400
383
17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa gator, vägar och va
3 360
2 100
1 261
========================================================================
Vårdbyggnader
040 Ombyggnad Brännagården
1 500
1 868
-368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa vårdsbyggnader
1 500
1 868
-368
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Bilaga 1 Investeringsredovisning (tkr)
Projekt nr
2013

forts.

Budget
2013

Budget
tillägg

Utfall
2013

Avvikelse

Övriga f astigheter
012 Busstation
2 500
5 745
-3 245
Tillbyggnad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------019 Industrihus, Bageriet
Tillbyggnad
0
37
-37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------053 Företagsbyn
0
58
-58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------062 Förvaltningsbyggnaden, energiåtgärder
0
40
-40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------077 Brandstationen
0
141
-141
Energieffektivisering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa övriga fastigheter
2 500
6 021
-3 521
========================================================================
Skolbyggnader
026 Åkerskolan
0
577
-577
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------049 Strandskolan
0
58
-58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------073 Älven
Utvändig miljö
200
0
200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------074 Älven o. Ängen
Fasader
200
0
200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa skolbyggnader
400
635
-235
=======================================================================
Fritidsanläggningar
027 Motionshallen
0
274
-274
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------011 Idrottsplatsen
2 300
2 478
-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa fritidsanläggningar
2 300
2 752
-452
Furunäsets miljöcentral
023 Furunäsets miljöcentral
230
392
-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa Furunäsets miljöcentral
230
392
-162
Ombyggnad hissar
Energioptimering
Summa

800
1 000

800
1 000

15 364

15 783

-419

Budget och utfall för några projekt som löper över flera år

Projekt
Brännagården ombyggnad hygienrum,
proj 040, aktivitet 509
Länstrafiken, om- och tillbyggnad
Länstrafiken, energioptimering mm
Fotbollsplanen, proj 011
Hissar

Budget, kkr
5 400

Utfall t o m 2013, kkr
5 478

5 800

5 804
1 424
2 633
1 081

2 300
1 100
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Bilaga 2 VA- bokslut: Särredovisning till externa intressenter
Resultaträkning (tkr)
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Fördelade adm. kostnader
Avskrivningar

Not 2012
1
6 124
2
-5 879
3
-255
-755

1

Personalkostnaderna har fördelats ut till VAverksamheten efter uppskattad tid, dessa kostnader
avser löner för administration som är direkt kopplad
till VA-verksamheten.

2013
6 729
-5 898
-281
-829

2

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

Verksamh etens nettokostnader

-765

-279

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
-483

0
-542

Resultat före extraord. poster

-1 248

-821

Not 4 Finansiell intäkter

Årets resultat

-1 248

-821

Ränta på kundford ringar
Summa

4
5

Noter

Not 5 Finansiell kostnader

Not 1 Verksamhetens int

2012

2013

Brukaravgi ft er
Anslutningsavgifter
Försäljning
Försäljn av vh och entrepr.
Dri ftsbidrag AMS
Summa

6 035

6 457

72
17
0
6 124

183
24
65
6 729

2012

2013

464
925
282
1 657
221
148
1 125
621
49
19
4
102
163
99
5 879

592
936
111
1 978
259
117
1 068
377
73
21
1
145
119
101
5 898

Not 3 Ledning och adm kostnader 2012

2013

Not 2 Verksamhetens kostn
Anläggn.och underhållsmat
Entrepr. och köp av vh
Konsulttjänster
Löner (se även not 3, p1)
Lokalkostnader/markhyror
Hyra av anl.tillgångar
Bränsle energi och vatten
Förbr.inv. och material
Rep och underhåll
Telekommunikation
Transporter och resor
Försäkringsavg, riskkostn
Diverse främmande tjänster
Diverse kostnader
Summa

Löner direkt till VA1
Fördelade adm. kostnader2
Summa

211
44
255

Internränta på lång fr. skulder kn
Därav VA-anläggning ar
Därav reningsverk
Summa

2012

2013

0
0

0
0

2012

2013

398
85
483

466
76
542

Internräntan beräknas på 4 % av kvarvarande värde
på de materiella anläggningstillgångarna som hör
till VA-verksamheten.
Värdet på vatten- och avloppsanläggningarna
uppgår vid årets slut till cirka 12,1 mkr. Värdet på
reningsverken uppgår vid årets slut till cirka
1,3 mkr.
Övrigt
Totalt antal kunder som finns inom Överkalix
kommun avseende den kommunala VA-verksamheten uppgår för år 2013 till 1 304 stycken, vilket
fördelar sig på 1 059 året runt boende, samt 245
fritidsanläggningar.
År 2013 fanns i kommunen 1 253 vattenmätare
utplacerade hos kunder och den levererade
mängden vatten ut till dessa uppgick under 2013 till
211 817 (214 823) kbm. Taxan för VA var 15,12
(14,40) k/kbm. Det motsvarar en höjning med 5 %
under året.

223
58
281
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgång: tillgång avsedd för
stadigvarande innehav såsom fastigheter och
inventarier.

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt. Kan
uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital
och ställas i relation till externa utgifter.

Avskrivning: Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela
anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar
och skulder som förfaller till betalning senare än ett
år efter balansdagen.

Avsättning: Utgörs av de betalningsförpliktelser
som är säkra eller sannolika till sin existens, men
där det finns osäkerhet beträffande beloppets
storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel
avsättning för pensioner.

Medelskattekraft: Antal skatte-kronor per
invånare i riket.
Omsättningstillgångar: Tillgångar som
kontinuerligt anskaffas, ”omsätts”. Exempel är
likvida medel, kundfordringar och varulager.

Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen
vid verksamhets-årets slut uppdelat på tillgångar,
eget kapital, avsättningar och skulder.

Resultaträkning: Redovisning av samtliga intäkter
och kostnader under en viss period till exempel
verksamhetsåret.

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar
och avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Rörelsekapital: Den del av kapitalet som står till
förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga
skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder.

Ex traordinära intäkter/kostnader: Saknar tydligt
samband med ordinarie verksamhet och är av sådan
art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Sammanställd redovisning: sammanställning av
resultaträkningar och balansräkningar för olika
juridiska personer i vilka kommunen har ett
betydande inflytande. Ger en helhetsbild av
ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form
verksamheten bedrivs.

Finansieringsanalys: Visar kassaflödet från den
löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten samt förändring av
rörelsekapitalet. Summan av dessa komponenter
utgör förändringen av likvida medel.

Skattekraft: Antal skatte-kronor per invånare.

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

Skatteunderlag: Totala beskattningsbara
inkomster. Uttrycks vanligen i skatte-kronor, det
vill säga skatte-underlaget delat med 100.

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

Soliditet: Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks
vanligen som eget kapital i förhållande till totala
tillgångar på balansdagen.

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar
och skulder som förfaller till betalning inom ett år
efter balansdagen.
Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och
banktillgångar, postväxlar samt värdepapper som t
ex statsskuldväxlar och bankcertifikat.
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det
gångna årets verksamhet och ekonomi. Det övergripande syftet med årsredovisning är
att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra intressenter relevant
information om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering samt den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Informationen har utformats för att
underlätta styrning och uppföljning. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.
Årsredovisningen sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix kommuns
ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar, bolag och stiftelser.

Överkalix

Kommun

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

