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PLANERINGSPROCESSEN

Verksamhetsidé och
politiska målsättningar

KF
KF
Ks
KsAu/Bb

Inriktning och uppdrag
till nämnderna
Preliminär resursfördelning
Prioriterade mål

Beslut om
Budget 2018
plan 2019-2020

Nämndernas arbete med verksamhetsplan

Nämnderna

Målindikatorer och aktiviteter
Verksamhet och ekonomi

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Under första halvåret, året före budgetåret, antar kommunfullmäktige budgetdirektiven. Där fastställs inriktning och uppdrag till styrelser och nämnder. Då
beslutas också om de preliminära budgetramarna.
När budgetdirektiven är antagna påbörjar styrelser
och nämnder arbetet med kommande års budget för
att sedan under budgetberedningens möten i september presentera sina budgetförslag.
Enligt budgetdirektiven har nämnder och förvaltningar i uppgift att budgetera och planera verksamheten så att den kommer att rymmas inom kommunens ekonomiska utrymme. Varje nämnd och verksamhet måste analysera behoven och planera långsiktigt med hänsyn till de demografiska förändringar
som beräknas bland annat utifrån befolkningsprognoser.
Skatteunderlagsprognoser och en fortsatt minskning
av invånarantalet medför att årets budget uppnår ett
resultat på 0,5 mkr. Budgeterade resultat för åren
2019-2020 är även de lägre än det långsiktiga målet
för god ekonomisk hushållning. De föreslagna ramarna för åren 2019-2020 förutsätter anpassningar i
verksamheterna eftersom budgeterade anslag inte
täcker beräknade löneökningar.
Åren före 2014 har kommunernas resultat varit relativt höga trots att vi befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur. Det förklars till stor del av tillfälliga
engångsintäkter som konjunkturstöd och återbetalda
sjukförsäkringspremier.
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September

Oktober

November

År 2014 blev underskottet 7,0 mkr men året därpå,
2015, blev överskottet 4,8 mkr för att sedan stiga till
25,0 mkr för år 2016. Regeringen presenterade 201709-20 utfallet av den kommun – och landstingsvisa
fördelningen för de så kallade välfärdsmiljarderna.
Utfallet för Överkalix kommun 2018 kan bli några
miljoner. Nya välfärdsmiljarder föreslås även i den
nya budgetpropositionen för 2019 och 2020 utöver de
redan beslutade välfärdsmiljarderna enligt Budgetpropositionen 2017.
Disposition
Verksamhetsidé och politiska målsättningar, antagna
sedan flera år, presenteras i detta dokuments första
del.
Därefter följer avsnittet om prioriterade mål och resultatindikatorer.
De finansiella målen är oförändrade, frånsett investeringsmålet.
De verksamhetsmässiga målen har utgångspunkt i
kvalitetsaspekter. Undersökningar görs med syfte att
mäta om prioriterade verksamhetsområden håller
tillfredsställande kvalitet.
Planeringsförutsättningar följt av ekonomiska sammanställningar presenteras på övergripande nivå för
kommunförvaltningen.
Nämndernas verksamhetsbeskrivningar avslutar dokumentet.
Koncernföretagens planer är ej inkluderade.
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VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR
Verksamhetsidé

Prioriterade mål

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort. Detta
ska ske genom en god offentlig service för medborgarna och goda verksamhetsförutsättningar för
näringslivet. Den kommunala servicen ska kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet. En god livsmiljö för medborgarna ska vägas in i
all kommunal verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Politiska målsättningar

Övergripande verksamhetsmål för Överkalix kommun

Skola, vård och omsorg prioriteras. Invånarna i Överkalix ska trivas tillsammans och uppskatta fritidsutbud, bra skolor, god vård och bra boende.

1.

En positiv befolkningsutveckling ska skapas
genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur

Andra angelägna utvecklingsfrågor är:

2.

Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara
med och påverka

3.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god
kompetensförsörjning

Överkalix kommun har tre övergripande verksamhetsmål för 2018. Målen bryts ned i kommunens
nämnder och verksamheter och utgör en röd tråd i
kommunens styrning från fullmäktiges verksamhetsidé ner till genomförande i kommunens verksamheter. Utfallet utvärderas och analyseras med syfte att
utveckla verksamheterna och styrprocessen.

• Att samverka och samarbeta med andra kommuner
• Att arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i
kommunen
• Att söka företagsetableringar utifrån

I bilaga 1 i slutet av dokumentet återfinns indikatorer
som följts över tid för att följa upp utvecklingen.
Indikatorer för att följa upp måtten kommer även att
tas fram i nämnderna vid genomgång av egna mål.

• Att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling

Kommunfullmäktige

Övergripande
mål

Nämnd och förvaltning

Mål
och delmål

Processer i
verksamheten

Utvärdering och analys
Delårsrapport
Årsredovisning
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Medborgare
Brukare/kund

Resultat
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Finansiella mål

Verksamhetsmässiga mål

De finansiella målen syftar till att få en långsiktigt
hållbar ekonomisk utveckling.

Överkalix kommun har under flera år arbetat i landsomfattande kvalitetsnätverk. Det nätverk i vilket
arbete bedrivits de senaste åren benämns "Kommunens kvalitet i korthet, KKiK".

Kommunens prioriterade finansiella mål:

De kvalitetsindikatorer som tagits fram har gett en bra
överblick över resultat och kvalitet. Resultat som
avspeglar verksamheternas resultat förenklar också
för politiker och tjänstemän att styra och följa upp
arbetet. Det ger också kommunen möjlighet att föra
en dialog kring resultat med kommuninvånarna.

Årsresultatet ska vara positivt
Oförändrad utdebitering
Soliditeten ska förbättras under planperioden
Alla inversteringar ska ha en långsiktig hållbar
plan/långsiktig bärkraft.
Årsresultat
För planperioden är målet att uppnå balanskravet,
vilket betyder att kommunen ska redovisa ett positivt
årsresultat. Strävan är att på sikt förbättra resultatet
och i enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning uppnå resultat som motsvarar 2 % av skatter
och bidrag. För Överkalix kommun innebär det cirka
4,8 mkr.
Bedömningen är att det med nuvarande kostnadsnivå
inte är rimligt att uppnå det långsiktiga resultatmålet
under planperioden.
Budgeten för åren 2018-2020 visar på resultatnivåer
som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet.
Kommunal utdebitering
Den kommunala utdebiteringen uppgår till 22,80.
Målet är att utdebiteringen ska vara oförändrad under
planperioden.
Budgetens intäkter för planperioden är beräknade
utifrån en oförändrad utdebitering.
Soliditet
Soliditeten beräknas bli något sämre under planperioden.
Investeringar
Med ökat investeringsbehov ska alla investeringar ha
en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft.
Vid alla investeringar ska hänsyn tas till miljöaspekterna.
Ny lagstiftning angående komponentavskrivning
innebär att det som tidigare klassificerats som underhåll/reinvestering kommer att redovisas som investeringar.
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De kommunövergripande verksamhetsmål som tagits
fram bygger på det arbete som gjorts med att kvalitetsmätningar i verksamheterna, indikatorer för uppföljning är kopplade till vart och ett av målen.
Det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges verksamhestidé ner till den enskilde tjänstemannens arbete.
Vägen delas upp i följande nivåer:
1. Kommunens övergripande mål
2. Nämndernas strategier
3. Förvaltningarnas åtaganden
4. Avdelningens eller enhetens aktiviteter som genomförs på avdelnings eller enhetsnivå
.
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klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel
för god ekonomisk hushållning. Även för flertalet
enskilda kommuner blev bra för 2016.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Samhällsekonomin

Makronytt bedömer att Svensk ekonomi fortsätter att
växa i snabb takt också i år. Det innebär en fortsatt
rejäl uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag.
Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och
resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas.
Utvecklingen innebär att ett betydande glapp riskerar
uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.
Trots svagare konjunktur bedöms statens finanser
förbli fortsatt starka.

Omräknat till fasta priser ökade kommunernas kostnaderna med närmare fem procent 2016, vilket är
exceptionellt mycket. Den verksamhet som ökade
mest var flyktingmottagandet.
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Det är större städer
som står för de största investeringarna per invånare,
men landsbygdskommunernas investeringar ökar
mest jämfört med 2015. Detta beror bland annat på
att många bostäder och verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talen och att dessa nu
behöver renoveras eller ersättas samt att befolkningen
och urbaniseringen ökar snabbt. Kommunernas investeringar är i första hand verksamhetsfastigheter, som
till exempel skolor, infrastruktur och VA medan
bolagen främst investerar i bostäder.

Stark efterfrågan på arbetskraft
SKL bedömer att konjunkturen förstärks i år och
nästa år. Det innebär en fortsatt stark efterfrågan på
arbetskraft. Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna
att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Bristen på
arbetskraft beror bland annat på att antalet personer
med rätt utbildning är för litet, oavsett konjunkturläge. På några års sikt kommer detta att begränsa den
ekonomiska tillväxten.

Beviljat ekonomiskt bistånd har minskat något av
arbetsmarknadsskäl och i stället är det bistånd till
ohälsa som har ökat något samt till flyktingar..

Ökat behov av välfärdstjänster
Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per
år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5
procent per år de närmaste åren, en ökningstakt som
SKL bedömer ska hålla i sig under lång tid.
Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder
ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen i stort. Den utveckling vi ser framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för
att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

Skatteunderlag
SKL beräknar att utvecklingen av skatteunderlaget
utvecklas positivt medan utvecklingen därefter försvagas successivt till nära noll 2019. Därefter beräknar SKL att takten ska tillta något.

Minskningen av antal personer som får statlig assistansersättning har fortsatt under 2017. I vissa fall
övergår åtgärden till att bli hälso- och sjukvård vilket
leder till diskussioner mellan kommun och landsting
Makronytt 1/2017 Sveriges kommuner och landsting
Ekonomirapporten oktober 2017, Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomiskt läge för Överkalix kommun
Prognosen för 2017 visar att nämnderna sammantaget
kommer att få ett underskott. Verksamheterna måste
ständigt anpassa sin verksamhet efter de behov som
de demografiska förändringarna medför. De budgetramar som tilldelas styrelser/nämnder förutsätter
kostnadsminskningar.
Som illustreras i nedanstående diagram har invånarantalet minskat under lång tid. I intäktsprognoserna
räknas med en minskning om 30 invånare för innevarande år och för de två kommande åren.

Statens finanser fortsatt starka
För statens del innebär den svaga utvecklingen av
sysselsättning och produktion visserligen att tillväxten i statens skatteinkomster begränsas, men å andra
sidan växer inte statens utgifter snabbare än så. Det
innebär att överskottet i statens finansiella sparande
bedöms bestå.
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Kommunerna har sammantaget haft positiva resultat
under de senaste tio åren och med god marginal
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BUDGET 2018-2020
Driftverksamheten
Kommunens intäkter består till största del av skatter
och statsbidrag/utjämningsbidrag. Andra intäktskällor
är olika former av bidrag, t ex bidrag från Migrationsverket, lönebidrag och ersättning för personliga assistenter. Taxor och avgifter, till exempel för vatten,
renhållning, äldreomsorg och förskola bidrar också
till de totala intäkterna.

Det budgeterade räntenettot är lägre 2018 i jämförelse
med föregående år.
Ramtilldelning
För år 2018 uppgår respektive styrelse/nämnds ramtilldelning till följande belopp i miljoner kr.
Ramtilldelning, milj kr

Intäkter, mkr
53

200
150

2
SOC

105

Skatter

KS

Statsb/utj
100
50

BoM

Bidrag

71,4

Taxor/avg
Försäljning

Budgetramarna för åren 2018-2020

0

Skatteintäkterna beräknas öka 2018. Det generella
statsbidraget/utjämningen sammantaget ökar något
och det beror främst på inkomstutjämningen.

Kommunstyrelse
Barn- och utb.nämnd
Socialnämnd
Bygg- o. miljönämnd

Kommunens kostnader fördelas i stora drag enligt
nedan.
250
200

Köp av vh
Bidrag
Förbr mtrl

100

Bränsle

0

Summa

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

53,0

53,0

53,0

71,4

72,7

73,6

105,0

105,0

105,0

2,0

2,0

2,0

231,4

232,7

233,6

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden har fått utökade ramar från 2017.
Bygg-och miljönämnden har fått sänkt budgetram.
Att notera är att budgetramarna inte ökar för 2019
och 2020 för kommunstyrelsen, socialnämnden och
bygg- och miljönämnden samt att ramökningen för
barn-och utbildningsnämnden är lägre än sannolika
lönehöjningar.

Personal

150

50

BUN

Avskrivn
Hyror
Övrigt

Budgeten för kommunstyrelsens är den budget som
har ökat mest procentuellt mellan 2017 och 2018.

Som framgår av diagrammet är personalkostnaderna
den i särklass största kostnadsposten. I posten köp av
verksamhet är interkommunal avgift för gymnasieutbildning den största enskilda posten, 10,0 mkr. Den
näst största posten är bidraget till friskolan som uppgår till 7,0 mkr. Som lämnade bidrag budgeteras
andel i linjetrafik, försörjningsstöd, bidrag till föreningar och friskola med mera.
Budgetmässigt beräknas löneökningarna under 2018
uppgå till 2,0 procent per år oberoende av avtalsområde. Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas
ligga på ungefär samma nivå under de kommande
åren för att sedan stiga.
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En minskning av såväl intäkter som kostnader är
budgeterat med anledning av mindre personal inom
flyktingverksamheten.
För barn- och utbildningsnämndens har budgeten
ökat för personal inom grundskolan och för de ersättningarna för gymnasieelever till andra kommuner.
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Inom socialnämnden har främst personalbudgeten
ökat dels p g a årliga löneökningar.
Bygg- och miljönämnden har fått lägre budgetram p
g a av överföring av del av kostnaden för boendeanpassning till KS.

Investeringsverksamheten
Planperiodens budgeterade investeringar uppgår till
65,8 mkr, varav 12,5 mkr under år 2018. Likviditeten
beräknas sjunka som en följd av den relativt höga
investeringsnivån.
Investeringsbudget

Nettoinvesteringar, tkr

Budget
2018
12 955

Plan
2019
37 750

Plan
2020
15 550

Många önskvärda investeringar har flyttats på framtiden för att inte belasta resultat och likviditet i allt för
hög utsträckning.
Investeringar som prioriteras är de som görs för att
uppfylla lagkrav, de som på sikt minskar driftskostnaderna samt investeringar som riktar sig mot utveckling av näringslivet.

Sida 8

Under 2018 är 2,2 mkr budgeterade för investeringar
i vattenverken i Ängesån och Halljärv. Ytterligare har
stora belopp budgeterats för upprustning av ishallen
och Prästgården.
Investeringsbudgeten inom IT-området uppgår till 2,6
mkr år 2018. Bland annat pågår en satsning på bredbandsutbyggnad. Andra investeringsprojekt under
året är bland andra strandpromenaden och Älvgatan.
En ny brandstation på 20 mkr är budgeterad för år
2019.
En total sammanställning avseende planerade investeringar framgår av investeringsbudgeten på följande
sida.
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Investeringsbudget
(Tkr) Nämnd/styrelse – ändamål

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

50
150
150

50
150

50
150

130
450
850

150

Kommunstyrelsen
Inventarier, kommunkontor
Inventarier, räddningstjänsten
Pump, räddningstjänsten
Gator och ledningar:
Fabriksvägen
Industrivägen, avvattningsåtgärder
Norra Brännagatan
Norra Kyrkogatan – del skolg./Nygatan
Södra Grelsbyn
Backvägen
Bulandsgatan del av Lärarg/Strandskolan
Efterkommande rening Ängesån
Halljärvs vattenverk
VA Hedensbyn - Gyljheden
Gyljen VA - omläggning
Containerbil renhållning
Furunäsets miljöcentral, materialhanteringsytor
Bredband
IT-investeringar
Brännagården luftbehandling
Brännagården fasad o- fönsterarbeten
Brännagården yttertak Moss/Ljung
Brandstation, ny
Brandstation, reparation befintlig
Förvaltningsbyggnad tak över huvudentré
Strandskolan, ombyggn hemkunskap
Strandskolan, ombyggn teknik och textil
Älvgatan, ny hiss
Älvgatan, rep gemensamt kök
Loet/Älgen målning fasader
Företagsbyn, målning fasader
Kommunförrådet, portar och fasader
Länstrafiken markarbeten
Länstrafiken fasadmålning
Prästgården – fasadarbeten/målning
Multiarena/skatepark
Lappberget, belysning skidbacken
Bränna camping, målning, kök
Badhuset – ventilation/avfuktare mm
Ishallen, nytt yttertak
Kostverksamhet, maskiner kök
Kost, Brännagården
Kost, skolrestaurangen
Kost, Tallviksgården
Älvens mottagningskök
Lokalvård
Projekt ”Strandpromenaden”
Strandpromenaden, ytbeläggning/belysning
Förvaltningsbyggnad, kiosk, toa mm
GIS, geografiska informationssystem

180
80
550

500
1 600
600

200
1 600
1 000

450
150

160
1 000
150
75

400
300
1 900
200
1 600
500
3 200
250
1 200
20 000
250
360
1 200

300
300

480
190
400
7 000
300
200
1 600
700

1 000

1 000
300

540
450
150
350

150
350

550

300

80
80

200

200
200
380

200
200

11 205

37 070

14 920

100
500
400
300
1 300

100

100

350
50
500

300
50
450

Inventarier, Brännagården
Inventarier, Tallviksgården
Summa Soc

300
150
450

80
100
180

80
100
180

Totalt investeringar:

12 955

37 750

15 550

1 500
250
240
200
170
200
200
300

Summa Ks

Barn- och utbildningsnämnden
Bibliotek, möbler m m
Åkerskolan, lekställning
Inventarier BUN
IT BUN
Summa Bun

Socialnämnden
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Resultatbudget
(Mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag/
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Balansbudget
Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

76,2

74,8

74,8

-303,8

-303,7

-304,7

-10,3

-10,2

-10,2

-237,9

-239,1

-240,0

155,7

159,6

163,2

82,6

79,8

77,3

0,3

0,3

0,3

-0,2

-0,2

-0,2

0,5

0,4

0,6

Skatteintäkter
Två faktorer som är av stor betydelse för intäktsutvecklingen är kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget för året. Som underlag för
beräkningen av skatteintäkter ligger SKLs prognos
över skatteunderlagets utveckling på riksnivå åren
2018-2020. En egen beräkning görs vad gäller invånarantalet.

(Mkr)

Årets resultat
För år 2018 budgeteras ett resultat på 0,5 mkr. Kommunen strävar efter att höja resultatnivåerna för att
skapa ett större ekonomiskt handlingsutrymme och
för att säkra kommande pensionsutbetalningar och
reinvesteringar. För åren 2019 och 2020 budgeteras
resultat på 0,4 respektive 0,6 mkr.

Plan
2019

Plan
2020

130
8,4
0,9
25,0
30,0

150
8,6
0,9
20,0
20,0

150
8,8
0,9
20,0
21,5

194,3

199,5

201,2

10,0
104,0
7,5
28,3
44,5

10,0
102,0
7,5
27,3
52,7

10,0
102,0
7,5
26,3
55,4

194,3

199,5

201,2

Tillgångar
Materiella anl. tillgångar
Finansiella anl. tillgångar
Förråd
Fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar
och skulder

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Avsättningar pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Soliditeten
Nyckeltalet mäter finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten har förbättrats under de senaste åren men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Med pensionsskulden inräknad är soliditeten negativ.

Finansieringsbudget
(Mkr)

Generella statsbidrag/utjämning
Syftet med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner.

Budget
2018

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Verksamhetens nettokostnad (exkl.avskrivn)

-227,6

-228,5

-229,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag/ utjämning

238,3

239,4

240,5

0,1

0,1

0,1

0

0

0

Verksamhetsnetto

10,8

11,0

10,7

Investeringar
Investeringar, netto

-12,5

-37,8

-15,6

0
-1
0

15
-1
0

0
-1
0

-2,7

-12,8

-5,9

Den löpande verksamheten

Finansnetto
Just för rörelsekapitalets
förändring

Finansiering
Nyupptagande av lån
Amortering
Minskning långfr. fordr
Förändring av likvida
medel

Likviditeten försvagas under planperioden. Beroende
på när i tid utbetalningarna infaller kan behov av upplåning uppkomma. Överkalix kommun har en beviljad kredit på 7,5 mkr vilken i första hand nyttjas
när behovet är tillfälligt.
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NÄMNDER OCH STYRELSER
Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Astrid Isaksson
Nämndens ramtilldelning

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

51,5
-0,9
50,6

51,0
2,0
53,0

51,9
1,1
53,0

51,9
1,1
53,0

0,6 %

4,7 %

0%

0%

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa kommunstyrelsen
Förändring från föregående år, procent

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsens roll och uppgifter
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över nämnders och bolags verksamhet.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda
och samordna:
•
•
•
•
•

utveckling av kommunal demokrati och brukarinflytande
personalpolitik
informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT
fysisk planering, energiplanering och energihushållning
mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning

I kommunstyrelsens styrfunktion och uppgiftsskyldighet ingår bland annat att:
•
•
•
•

leda och samordna arbetet med utformning av
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten
övervaka att fullmäktiges fastställda planer och
mål för nämndernas verksamheter efterlevs inom
de ekonomiska ramarna
tillse att nämndernas uppföljning av verksamhetens utveckling och ekonomi rapporteras till
fullmäktige
övervaka att de kommunala bolagen bedrivs
utifrån fastställda ändamål, ekonomiska krav och
i övrigt uppställda direktiv

Kommunstyrelsen har vissa särskilda uppgifter i form
av:
•

•
•
•

handha den ekonomiska förvaltningen det vill
väga medelsförvaltning och förvaltning av kommunens fasta och rörliga egendom
sysselsättnings- och näringslivsfrågor
uppgifter enligt speciallagstiftning exempelvis
räddningstjänst, civilförsvar, bostadsanpassning

Kommunstyrelsens utskott och förvaltningar
Under kommunstyrelsen finns följande politiska
utskott:
•
•

arbetsutskott tillika budgetutskott
personalutskott

Under kommunstyrelsen finns följande verksamheter:
Frontkontor
Frontkontoret svarar för kommunens diarieföring,
protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunens telefonväxel samt kommunens
hemsida. Kontoret ansvarar också för samordning av
kommunal information samt uthyrning av lägenheter i
Satellitboendet.
Ekonomikontor
Ekonomikontoret svarar för samordning och beredning av kommunens verksamhetsplan och budget,
löpande redovisning, fakturahantering och kravverksamhet samt ekonomisk uppföljning i form av
delårsrapporter och bokslut.
Avdelningens ekonomer arbetar som konsulter med
råd, stöd och utbildningsinsatser inom ekonomiområdet mot kommunens förvaltningar. Målsättningen är
att utveckla ekonomistyrningen och verksamhetsuppföljningen vid respektive förvaltning.
Personalkontor
Personalkontoret ger den politiska ledningen hjälp
och service inom personal- och organisationsområdet
samt biträder förvaltningarna som rådgivare. Kontoret

beredning av ärenden eller avge yttranden till
fullmäktige för beslut
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kommunen finns det ett HVB-hem och stödboende
för ensamkommande ungdomar. Målsättningen är att
de nyanlända ska bli självförsörjande, lära sig
svenska och integreras i samhället.

arbetar även med löneadministration, lönesättningar
och pensionsfrågor.
IT-kontor
IT-kontoret svarar för drift, underhåll och support av
kommunens datanät, samt sköter upphandling av
datorer och nätverk.
Tekniskt kontor
Tekniska kontorets bemanning består av teknisk chef,
fastighetsingenjör, upphandlare och arbetsledare.

Näringslivskontor
Näringslivskontoret har som målsättning att stödja
utvecklingen i befintliga och nya företag samt skapa
bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya
arbetstillfällen i kommunen.
Vår verksamhet bedrivs i nära samarbete och oftast i
partnerskap med det lokala och regionala näringslivet
och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. I verksamheten ingår att initiera och
stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse
av näringslivet generellt och inom specifika profilområden.

Under tekniska kontoret sorterar även lokalvård och
kostproduktion. Lokalvård och kostproduktion är
samordnat med en gemensam chef. Verksamheten
svarar för kommunens behov av lokalvård samt matproduktion till kommunens skolor och äldreboenden.
Även extern försäljning förekommer, bland annat till
landstinget.

Kommande verksamhetsår kommer näringslivskontoret bland annat att fortsätta arbetet med företagsbesök, stötta utvecklingen i befintliga och nya
företag, anordna näringslivsträffar/ företagarfrukostar i samverkan med andra, delta i det regionala
samarbetet samt aktivt arbeta i pågående utvecklingsprojekt.
Verksamhetsförändringar
Kommunstyrelsen kommer under planperioden att
arbeta för att:
•
Räddningstjänst
Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att
minska antalet olyckshändelser i samhället. Vid
olyckshändelser svarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att hindra och begränsa skador
på människor, egendom och miljö. Arbetet ska planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

•

Flyktingmottagning
Överkalix kommun får årligen ett fördelningstal på
antalet nyanlända som kommunen ska ta emot. I
dagsläget finns det cirka 160 personer som har kommit via kommunens flyktingmottagning och cirka 50
personer som har kommit som ensamkommande. I

•

•
•

•
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utveckla arbetet med mål, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga samt uppföljning av dessa
fördjupa arbetet med nämnderna för att nå bättre
budgetföljsamhet och en utveckling i enlighet
med budgetdirektiven
utveckla verksamheterna genom effektivare
organisation, utbildning och optimerad teknikanvändning
delta aktivt i samverkan på regional nivå samt
närliggande kommuner för att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter
aktivt medverka i den regionala e-nämnden för
att utveckla bland annat e-tjänster
ledorden ska vara förändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet.
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Barn- och utbildningsnämnden
Skolchef: Britt-Marie Isaksson
Nämndens ramtilldelning

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

70,0
0,4
70,4

71,0
0,4
71,4

72,0
0,7
72,7

72,0
1,6
73,6

2,0 %

1,4 %

1,8 %

1,2 %

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa barn- och utbildningsnämnden
Förändring från föregående år, procent

Verksamhetsbeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens roll och uppgifter
Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för att nationella och kommunala mål blir verklighet i kommunens förskolor och skolor. De övergripande målen för den kommunala utbildningsverksamheten uttrycks i barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsmål 2015-2018 som också anger hur
kommunen vill gå till väga för att uppnå de nationella
målen. I BUN:s sammanträdesplan framgår hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska genomföras.
Verksamhet
Det offentliga skolväsendet utgörs av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola
samt kommunal vuxenutbildning där SFI ingår. Det
offentliga skolväsendet styrs av skollag och särskilda
förordningar bland annat i form av nationella läroplaner. Läroplanerna länkar i varandra och genomsyras
av samma syn på kunskap, utveckling och lärande.
Kommunen som skolhuvudman utövar tillsyn samt
följer upp och utvärderar verksamheten i förhållande
till nationella mål och bestämmelser. Kvalitetsarbetet
ska visa i vilken mån utbildningsmålen uppnåtts.
Analysen av resultatet leder till åtgärder som behöver
vidtas för att målen ska uppnås.
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnens rättigheter. Alla barn har samma rättigheter och
lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnet har rätt att
uttrycka sin mening i alla frågor som berör barnet.
(Sammandrag av artikel 2 och 12 i FN:s konvention
om barnens rättigheter).
Skolan i Överkalix kommun
Alla skolor är belägna i centralorten och det är gångavstånd mellan de olika lokalerna. Under 2018 har tre
lärare uppdraget som förstelärare.
Inom Överkalix kommun är barn- och utbildningsnämnden och skolförvaltningen ansvariga för verksamheten som utgörs av:
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Förskola
I kommunen finns det två förskolor Ängen och Älven, med totalt sju avdelningar. Antalet barn är cirka
110. Den öppna förskolan är belägen i församlingshemmets lokaler, där finns ca 25 barn.
Förskoleklass
Det finns en förskoleklass, Björnen, med ca 22 barn.
Fritidshem
Fritidshemmet är beläget i förskoleklassens lokaler
och där finns ca 44 barn inskrivna.
Grundskola F-9
Åkerhuset och Strandhuset är vår grundskola med
cirka 230 elever.
Gymnasieskola
På gymnasieskolan studerar ca 25 elever inom språkintroduktion.
Kommunal vuxenutbildning
Antalet elever på vuxenutbildningen varierar. Idag
studerar ett ökande antal elever heltid medan andra
studerar enstaka kurser. För närvarande studerar ca 20
elever på SFI. Antalet elever varierar relativt mycket.
I Överkalix kommun bedrivs även en fristående skola
för åk F-9.
Elevhälsa
Skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare finns samlade på skolområdet. Våra specialpedagoger och vår speciallärare finns på de olika
skolorna. Elevhälsans uppgifter är främjande och
förebyggande samt åtgärdande arbete.
Skolkontoret
Administrationen för BUN:s område finns samlade på
skolområdet. De sköter om all registrering av våra
barn/elever samt andra administrativa uppgifter. I
samma byggnad finns skolchef samt förskolechef/rektorer.
Biblioteket
Biblioteket finns beläget i motionshallen och deras
arbete utgår från biblioteks- och kulturplanen. Vårt
bibliotek är också ett skolbibliotek. I biblioteket an-
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ordnas olika kulturinslag t.ex. författarbesök, utställningar och teater. Vårt bibliotek är nyrenoverat.

Verksamhetsförändringar
Barn- och utbildningsnämnden kommer under planperioden att:

Omvärldsfaktorer
Utbildningssystemet står idag inför stora utmaningar
att höja måluppfyllelsen för våra elever där det finns
många nyanlända. Informationstekniken integreras
fortlöpande i undervisningsformer och kunskapsområden.
Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den
enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå
från ett demokratiskt förhållningssätt.
Kravet på lärarlegitimation ställer stora krav på arbetsgivaren att uppfylla behörighet i alla ämnen.
Sammanlagt bidrar dessa faktorer till allt större förväntningar från omvärlden att kommunen kan erbjuda
tillgång till förskola och skola med hög kvalitet och
kapacitet för förändring och utveckling.
Skollagens krav att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer stora
krav på hela utbildningssystemet.
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•

fortsätta arbetet med utveckling av verksamheten
utifrån nationella styrdokument samt centrala och
lokala kollektivavtal

•

vidareutveckla språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt

•

specialpedagogik för lärande

•

utbildning av elevassistenter/resurspersoner

•

utveckla och utbilda inom det systematiska kvalitetsarbetet

•

utveckla användningen av informationsteknik
inom hela skolområdet

•

utveckla studie och yrkesvägledningen inom
skolväsendet

•

fortsätta arbetet med främjande och förebyggande arbete

•

förbättra arbetsmiljön för barn, elever samt personal

•

utveckla vår kulturskola
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Socialnämnden
Socialchef: Ellinor Söderlund
Nämndens ramtilldelning

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa socialnämnden

98,3
3,9
102,2

102,0
3,0
105,0

103,5
1,5
105,0

103,5
1,5
105,0

Förändring från föregående år, procent

4,3 %

2,7 %

0%

0%

Insatserna utformas utifrån gällande lagstiftning
samt politiska riktlinjer. Insatserna kan gälla råd,

Verksamhetsbeskrivning
Socialnämndens roll och uppgifter
Socialnämnden har det politiska ansvaret för att
Överkalix kommuns invånare får vård- och omsorg.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta
individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Socialnämndens verksamhet är tämligen detaljreglerad med avseende på
kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

stöd och motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd och rådgivning, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner samt utredningar om faderskap.
Socialnämnden har under senare år haft låga kostnader för vård och behandling av ungdomar samt
vuxna missbrukare. Men allt fler har behov och
söker stöd i form av öppenvård jämfört med tidigare år.

Socialnämndens verksamheter erbjuder en mångfald av insatser för olika grupper och deras behov.
Verksamheterna drivs effektivt och har ett flexibelt
förhållningssätt utifrån brukarnas behov. För verksamheten står alltid individens behov i centrum.
Individens medverkan i beslutsprocessen är avgörande för att rätt insatser ska erbjudas.

Socialnämndens arbete med ensamkommande flyktingbarn ökade tidigare utifrån ett högt inflöde i
landet. Nu och framöver ser vi att denna del kommer att minskas succesivt, på grund av att Sverige
tar emot mindre antal barn idag.

Omvärlds- och behovsanalys
Genom förändring av lagstiftning och domstolspraxis ändras ständigt förutsättningarna för såväl
äldre- och handikappomsorgen som individ- och
familjeomsorgen. Förändringen innebär i allmänhet
att kommunens ansvar och åtagande vidgas. Behovet av nya resurser växer stadigt.

Äldre- och handikappomsorg
Socialnämnden ansvarar för särskilda boenden för
äldre samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar med dygnetruntomsorg. Det finns
möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser för äldre
och för personer med funktionsnedsättning i det
egna hemmet samt personlig assistans för personer
med funktionsnedsättning. För att garantera sjukvårdskvalitén i våra boendeformer finns en särskild
sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar.

Antalet personer med behov av olika boendelösningar ökar. En stor framtida utmaning är utvecklingen av stöd i det ordinära boendet för en åldrande
befolkning och en planering som tar hänsyn till
äldre människors behov och efterfrågan av hög
tillgänglighet och trygghet.

Bostad med särskild service (SoL)
Tallviksgården
Brännagården

Verksamhet

Daglig verksamhet
Prisma - dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att
arbeta med tidiga och förebyggande insatser och att
utreda, stödja samt skydda enskilda och grupper
som befinner sig i utsatta sociala situationer och
som inte kan få hjälp på annat sätt.

Personlig assistans
Cirka 36 personal är fördelade på sex enheter inom
personlig assistans.
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Bostad med särskild service (LSS)
Renstigen, gruppbostad enligt LSS med sex platser
för personer med funktionsnedsättning. Älvgatan,
gruppbostad med sju lägenheter för personer med
funktionsnedsättning.

Verksamhetsförändringar
Socialnämnden kommer under planperioden att
arbeta med att:

Boendestöd
Prismas personalgrupp verkställer idag boendestöd
för nio personer. Behovet av boendestöd tenderar
att öka framöver. Målgruppen är vuxna personer
med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk
ohälsa. Samarbete med landstingets öppenvårdspsykiatri är etablerad. Boendestödet kännetecknas
av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter,
där den enskilde är verkligt delaktig i stödets alla
moment.
Hemtjänst
Den sociala hemtjänsten består av service och omvårdnad samt enklare sjukvård som utförs i det
enskilda hemmet av vård- och omsorgspersonal.
Cirka 80 personer i kommunen har hemtjänst. Idag
utgår hela Överkalix hemtjänstpersonal ifrån gemensam lokal och servar hela kommunen.
Medicinska teamet
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, vars ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i
hemmet och i kommunens särskilda boenden, på
grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet
inom LSS.
Hälso- och sjukvårdsarbetet är en integrerad del i
socialtjänsten och styrs av såväl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagens intentioner.
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•

Fortsätta att utveckla arbetet med mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga
samt uppföljning av dessa

•

Utveckla arbetet med uppsikten över verksamheterna för att nå bättre budgetföljsamhet och en utveckling i enlighet med
budgetdirektiven

•

Utveckla verksamheterna genom effektivare organisation, arbeta och utveckla styroch ledningssystemet samt stärka internkontrollen. (Kvalitetsplan)

•

Arbeta mer strukturerat med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

•

Utvecklingsarbete med att utveckla och
förbättra insatser i ett tidigt skede för barn
och deras familjer i öppenvård. Viktigt
med en långsiktig och stabil samverkan
mellan olika myndigheter och framförallt
mellan skola och socialtjänst.

•

Fortsätta att delta i ett länsgemensamt projekt där man kartlägger och ger insatser till
barn och ungdomar som har eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa.

•

Socialnämndens arbete med ekonomiskt
bistånd och att få ut människor i sysselsättning/arbete behöver läggas mer vikt vid
för att dessa personer ska ha en egen försörjning.

•

Fortsätta att utveckla samverkan med regionen och andra berörda aktörer vad gäller
samordnade individuella planer (SIP).

•

Det finns fortfarande behov av att utveckla
bättre fungerande arbetsformer tillsammans med regionens psykatriska öppenvårdsteam.
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Bygg- och miljönämnden
Nämndens ramtilldelning

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

1,2
1,3
2,5

2,2
-0,2
2,0

2,2
-0,2
2,0

2,2
-0,2
2,0

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa bygg- och miljönämnden

Verksamhetsplan
Övergripande mål
Bygg- och miljönämnden ska verka för att öka
miljömedvetenheten hos den enskilde kommunmedborgaren och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Nämnden ska initiera och vara pådrivande i processen för omställning av det lokala
samhället i hållbar riktning.

Verksamhetsbeskrivning
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd
med tillsyn inom byggnads- och miljöområdena.
För att verkställa nämndens beslut samt utföra det
praktiska myndighetsarbetet finns två miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. Dessutom finns en byggnadsinspektör och en nämndsekreterare/ handläggare inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

Bygg- och miljönämnden ska verka för en god livsmiljö samt verka för en god byggnadskultur. Vidare
ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta
de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande och fastighetsbildning.

Arbetet består i prövning och tillsyn av de verksamheter som faller under nämndens område. Genom
inspektioner och provtagningar kontrolleras att
verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

Centrumvy
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Den verksamhetsplan och budget 2018, plan 2019– 2020, som nu läggs fram till
kommunfullmäktige för beslut, är resultatet av en budgetprocess som bedrivits med
ambitionen att klara kommunallagens balanskrav.
Med behov av verksamhetsutökningar inom vissa områden och en försvagad intäktsutveckling når vi inte upp till önskvärda resultatnivåer.
Det är dock mycket angeläget att framöver noga väga kraven på utökat verksamhetsutrymme mot de samlade inkomsterna och verka för en välskött och stark ekonomi. En stark ekonomi ger goda förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov
och krav på kommunal service i framtiden.
Kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2018, plan 2019–2020
för Överkalix kommun överlämnas till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:
o fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt finansieringsbudget för år 2018, plan år 2019 – 2020
plan för 2019 – 2020 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning
budgetsiffrorna utgår från en oförändrad skattesats på 22,80 kr
o fastställa budgetramar för styrelse och nämnder för år 2018, plan år 2019-2020
plan för 2019 – 2020 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning
o fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnder medges rätt
att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning
o delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram
o kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 13,0 mkr
o kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018

Bilaga

1

Resultatindikatorer
Fullmäktiges resultatindikatorer
Målområde 1 - En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur
Indikator

Resultat
2016

Mål 2018

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?
Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats
på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om
plats?
Andel behöriga elever till något nationellt program
på gymnasiet
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin
hemtjänst
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?
Öppna Jämförelser – Företagsklimat (Nöjd-KundIndex)

Resultat
2015

Följs
upp

75 %

64 %

58 %

År

40 dagar

31 dagar

34 dagar

År

100 %

87,9 %

96,8 %

År

85 %

83 %

67 %

År

90 %

94 %

98 %

År

Minst 6

7,6

1,2

År

68

-

NKI 79

År

Målområde 2 - Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara med och påverka
Resultat
2016

Resultat
2015

Följs
upp

Indikator

Mål 2018

Uppföljning av kommunens BRÅ plan

Redovisning
till KS

Godkänd

-

År

Uppföljning av Medborgarlöften

Redovisning
till KS

Godkänd

-

År

Hur många olika personer besöker en äldre
person med hemtjänst under en14-dagars period?

Inte fler än 8
personal

14 personal

Antal medborgardialoger
Redovisning av Folkhälsoarbetet
Arbete för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration
- Varje verksamhet ska genomföra en jämställdhetsanalys per år

13 personal

År

Kommun 10st
Besökslandet
10st

-

År

Redovisning
till KS

Godkänd

-

År

Genomförda
analyser

Ej genomfört

-

År

9 dialoger

Målområde 3 - Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Indikator

Mål 2018

Resultat
2016

Resultat
2015

Följs
upp

-

-

År

-

-

År

-

-

År

-

-

År

HME index
Motivation

Ledarskap

Styrning

Total

Analys från
uppnått resultat
Analys från
uppnått resultat
Analys från
uppnått resultat
Analys från
uppnått resultat
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Budgetdokumentet är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över de kommande årens målsättningar och ekonomi. Informationen har utformats för att underlätta styrning
och uppföljning. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige.
Budgetdokumentet sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar.
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