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för att därefter sikta mot en försiktig, realistisk
ökning. Där är vi nu!
Kompetensförsörjningen är idag en av våra mest
centrala frågor.
Människor måste vi locka till oss utifrån och det
måste vi göra i konkurrens av övriga Sverige.
För att lyckas måste vi bli attraktivare än de andra
genom att handla smartare, snabbare och bättre.
Några exempel på hur vi kan nå dit och som är i
rullning är bland annat:
-pågående fiberutbyggnad
-inrättande av ett centralt föreningshus för att
frigöra ytor att snabbt kunna bygga lägenheter
-utredning med målsättning att skapa en
effektivare och snabbare politisk organisation
-utökad samverkan med andra kommuner, både på
det politiska planet och i
tjänstemannaorganisationen
-en ny och uppdaterad/relevant översiktsplan
- att fortsätta jobba för ett än bättre
näringslivsklimat
- pågående projekt Besökslandet med inriktning
mot stärkt lokal attraktionskraft
- roliga och stimulerande utemiljöer för barn,
ungdomar och vuxna
- en högkvalitativ skolgång för våra barn och
ungdomar
- en helhetssyn på hur den kommunala omsorgen
ska bedrivas genom livets skeden
Vi skrapar i denna text bara på ytan och forsätter
tillsammans med er alla att jobba på framåt på alla
fronter för en framtid med goda utsikter.

Kommunalråden Mikael Larsson och Sarah Karlsson

Kommunalråden har ordet

Nu är det redan september och det är dags att i
kommunfullmäktige avhandla delårsrapporten för
januari-juni 2017.
Första halvåret har innehållit både upp och
nedgångar –med och motgångar, som alla år.
Vi väljer att i detta förord framhålla några av de
positiva trenderna och händelserna.
Vi har under det första halvåret ett positivt
flyttnetto då det var 36 fler personer som flyttade
hit än som flyttade ut. Målsättningen är att än fler
ska välja att bosätta sig och stanna kvar i
Överkalix då det självklart är människorna som
gör platsen genom att bidra till och möjliggöra
utveckling.
Med det menar vi inte enbart de kommunala
verksamheterna utan samhället i stort med allt vad
det innebär som föreningsliv, handeln mm.
Förutsättningarna till arbete är goda då näringslivet
i Överkalix satsar genom investeringar och
utökade marknadsandelar samtidigt som vi inom
den kommunala förvaltningen kommer att ha ett
framtida rekryteringsbehov till följd av
pensionsavgångar och naturlig rotation på
arbetsmarknaden.
Vi som i nuläget bor i Överkalix räcker inte till i
antal!

Med förhoppning att du har en fin höst!

Vid ingången av mandatperioden fick vi frågan om
vilket befolkningsmål politiken har –där svarade vi
att vi i första hand måste verka för att det
historiska årliga tappet ska upphöra under några år

Mikael Larsson Kso

Sarah Karlsson vice kso
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Organisationsstruktur
Kommunrevision

Kommunfullmäktige

Valnämnd

Kommunala bolag
Stiftelsen Överkalixbostäder
100 %

Överförmyndare
Överkalix Värmeverk

Kommunstyrelsen

100 %

Kommunchef
Astrid Isaksson

Tekniska
kontoret

Räddningstjänsten

Teknisk chef
Kenneth Sköld

Räddningschef
Bernt
Holmström

Barn- och
utbildningsnämnden
Förvaltningschef
Britt-Marie Isaksson

Bygg- och
miljönämnden

Socialnämnden
Förvaltn.chef
Ellinor
Söderlund

Elevhälsa, Skolkontor

Miljöinspektör
Flyktingmottagning
Fastigheter
Fastighetschef
Per Larsson

Flyktingsamordnare
Anna-Lena
Bjälmsjö

Bibliotekschef

Ekonomikontoret

Nämndssekreterare
Roger Melin

Ekonomisamordnare
Cia Landin

Rektor
Kost/Lokal
Vård
Kostchef
Jeanette
Hademalm-Berg

Grupphemmen
Föreståndare
Robert
Magnström

Personalkontoret

Ann-Sofie
Landin

Hemtjänst
Enhetschef
Birgitta
Emanuelsson

Personalchef
Siv Larsson
Rektor

Satellitboendet

Kommunkansliet

Astrid
Isaksson

Avdelningschef
Anna-Lena
Eriksson

Åsa
Jakobsson

Brännagården

Chef
Mikael Larsson

Enhetschef
Mikael
Bergström

IFO
Näringslivskontoret

ITkontoret

Näringslivschef
Birgitta
Larsson

Tomas Nilsson
Göran Larsson

Hans Nilsson

Enhetschef
Jenny
Liljebäck

Medicinska
teamet
Enhetschef
Sofia
Bengtsson
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Äldreboende
Tallviksgården

Enhetschef
Inga-Lis
Samuelsson

Rektor
Kommunal
teknik

Personlig
assistens

Äldreboende

Va/Renhållning
Chef
Harri
Kylmänen

Planingenjör

Enhetschef
Maria
Rönnqvist

Omsorg
boende/dagverksamhet/
psykiatri
Enhetschef
Mikael
Bergström
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ÖVERKALIX KOMMUN- KOSTNADER FÖR OLIKA VERKSAMHETER
Nedanstående nyckeltal baserar sig på bokslut 2016 och är hämtade ur SCB:s tabeller för Kolada, kommunoch landstingsdatabas.
Överkalix

Länet

Riket

föreg år
Förskoleverksamhet kr/inskrivna barn

158 956

(149 923) 151 842

144 178

Grundskola kr/elev

150 326

(123 142) 120 458

104 858

Gymnasieskola kr/elev

181 592

(161 765) 146 140

119 273

Hemtjänst kr/vårdtagare

218 293

(187 353) 280 612

249 252

Äldreomsorg i särskilt boende, kr/brukare

722 750

(701 670) 891 088

825 868

Individ o - familjeomsorg kr/invånare
Arbetsmarknadsåtgärder netto kr/invånare
Personalkostnader kr/invånare

1 735

(1 445)

3 292

4 338

76

(182)

529

479

59 730

(56 021)

50 219

34 579

De skillnader man ser i jämförelse med andra kommuner kan ofta hänföras till skillnader i prioriteringar och
ambitionsnivåer. Men förklaringen kan också visa på hur effektivt verksamheten bedrivs. Förutsättningarna för
olika kommuner ser också olika ut vilket man försöker ta hänsyn till när man jämför med standardkostnaden
enligt nedanstående nyckeltal.
Kostnader jämfört med standardkostnader
Nedanstående siffror avser att visa om kommunen
har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. En positiv avvikelse innebär att

kommunen har en kostnadsnivå som är högre än
vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse
visar det omvända. (Siffrorna avser 2016, de inom
parentes 2015)
Grundskola

Barnomsorg

Äldreomsorg

40,1

15,2

6,1

-53,1

(19,1)

(33,5)

(8,6)

(-55,5)

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad
och standardkostnad

Av ovanstående kan utläsas att individ- och
familjeomsorgen har lägre kostnader än vad som
motiveras av den egna strukturen.

Ind- och
fam. omsorg

Antalet årsarbetare per 1000 invånare har ökat från
108,1 till 113,1 mellan 2015 och 2016.
I jämförelse med andra kommuner har Överkalix
kommun hög andel av brukarna inom äldreomsorgen i särskilt boende och låg andel med hemtjänst i ordinärt boende. Det kan vara en av förklaringarna till att den totala kostnaden är högre än
vad som motiveras av kommunens struktur.

Barnomsorgen och grundskolan ligger betydligt
över vad som motiveras av den egna strukturen.
Den procentuella skillnaden för grundskolan har
ökat i jämförelse med föregående år medan den har
minskat för barnomsorgen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utveckling i kommunen

Omvärldsanalys

Ekonomiskt läge
Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalixbostäder och Överkalix Värmeverk AB.

Måttlig tillväxt under 2017 och 2018
För euroområdet som helhet har BNP under de senaste åtta åren ökat med endast 0,3 procent i genomsnitt
per år. Utvecklingen har överlag varit särskilt svag i
Europa jämfört med världen i övrigt vilket har medfört en svag exportutveckling. SKL bedömer dock att
tillväxttakten kommer att öka måttligt under 2017 och
2018 när BNP väntas öka bland annat i våra nordiska
grannländer och i USA.

Stiftelsen Överkalixbostäder redovisar i sin helårsprognos ett överskott på 274 tkr, vilket överstiger
budgeten med 17 kkr. Stiftelsen har 341 bostadslägenheter, varav 21 rum i Laxenhuset. Vid halvårsskiftet
är 3 lägenheter i stiftelsens bestånd outhyrda.
Överkalix Värmeverk AB redovisar ett positivt
resultat på 389 tkr för halvåret, vilket är bättre än
föregående år.

SKL bedömer att de längre räntorna stiger framöver,
men att utvecklingen mot högre räntor går mycket
långsamt. En första höjning av den svenska styrräntan
beräknas ske i början av 2018. Dessutom antas den
stramare svenska penningpolitiken bidra till att den
svenska kronan stärks mot euron.

Kommunens prognostiserade resultat för 2017 är
negativt och uppgår till -0,6 mkr.
Koncernens resultat uppgår till 6,9 Mkr vid halvårsskiftet.

SKL bedömer att svensk ekonomi under åren 2019
och 2020 långsamt återgår till konjunkturell balans
efter att högkonjunkturen nått sin topp 2018.

Koncernens årsresultat

30/6
30

Hittills hög konsumtion- och investeringstakt
Framför allt har investeringarna, speciellt byggnadsinvesteringarna, vuxit mycket snabbt. Till detta ska
läggas en påtaglig ökning av lagerinvesteringarna.
Kommunsektorns investeringar har vuxit med i genomsnitt 4,7 procent per år och statens investeringar
med endast 0,3 procent. Utvecklingen hänger samman
med en relativt kraftig befolkningstillväxt.

24,7

20
10

6,9

5,3

1,9

0
-10

2013

2014
-7,3

2015

2016

2017

Kommunkoncernen har försämrat sitt ekonomiska
resultat jämfört med 2016. Anledningen var främst
höga statsbidragen för 2016.

Trots den snabbare befolkningsutvecklingen har inte
hushållens konsumtionsutgifter ökat särskilt snabbt.
En svagare inkomstutveckling kan vara en bidragande
orsak, men även ett historiskt högt hushållssparande
mellan 2008 och 2016.

Kommunkoncernens totala soliditet uppgår till 41 %
per den 30/6 (exkl. pensionsåtaganden intjänade före
1998). Soliditeten har förbättrats under året för främst
kommunen men även för koncernen som helhet. I
jämförelse med länets kommuner och riket har
koncernen lägre soliditet, särskilt om man inkluderar
pensionsåtagandena.

Även statens och kommunsektorns konsumtion har
utvecklats väsentligt starkare än normalt. Den kraftfulla tillväxten i inhemsk efterfrågan är förklaringen
till att den svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur.

Inräknat pensionsåtaganden intjänade före 1998 är
soliditeten positiv för både kommunen och koncernen
efter att tidigare år varit negativ (www.kolada.se,
2016).

Offentliga besparingar behövs
Utvecklingen av inhemsk efterfrågan beräknas bli mer
måttlig framöver. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40
miljarder kronor inom kommunal sektor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills.
(Källa: Ekonomirapporten maj 2017, Sveriges
Kommuner och Landsting )
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Det Brottsförebyggande arbetet (BRÅ) har fortsatt
med inarbetade insatser. Samverkansprojektet mellan
kommunerna i östra Norrbotten fortgår tillsammans
med länsstyrelsen. En handlingsplan har tagits fram
för arbetet mot våldsbejakande extremism, planen
godkändes av kommunfullmäktige i februari. Arbetet
med medborgarlöftet, ett avtal mellan kommun och
polis, fortgår som planerat med kontinuerlig uppföljning.

2016
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)

Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)

Liknande kommuner, övergripande, Överkalix, 2016

5.6

Norrbottens läns kommuner (ovägt medel)

21.6

Överkalix

1.5

Riket

24.2

Liknande kommuner, övergripande, Överkalix, 2016

7.5

Norrbottens läns kommuner (ovägt medel)

21.3

Överkalix
Soliditet kommun, (%)

25.7
48.1

Norrbottens läns kommuner (ovägt medel)

57.7

Överkalix

53.6

Riket
Soliditet kommunkoncern, (%)

4.0

Riket
Liknande kommuner, övergripande, Överkalix, 2016

46.1

Liknande kommuner, övergripande, Överkalix, 2016

39.7

Norrbottens läns kommuner (ovägt medel)

44.2

Överkalix

39.2

Riket

40.6

Alkoholhandläggaren har tillsammans med miljökontoret, räddningstjänsten och polisen ordnat en träff
med krögare och marknadsarrangörer under våren
med syfte att informera om praktiska frågor kring
olika tillstånd

Överkalix kommun måste fortsätta arbetet med att anpassa sina verksamheter efter de ekonomiska förutsättningar som ges för planperioden. Samtidigt är det
viktigt att värna om den höga kvalitet som kommunens verksamheter uppvisar. Positivt är att kommunen
inte under perioden haft en minskande befolkning.

Målsättningen för näringslivsarbetet är att stödja utvecklingen i nya och befintliga företag samt skapa
bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och nya
arbetstillfällen. Vår verksamhet bedrivs i nära samverkan med lokala och regionala aktörer samt andra
kommuner. Under första halvåret 2017 har dialogen
med företag och företagsbesöken varit en viktig del av
näringslivsarbetet. Andra viktiga arbetsområden är att
stötta nyföretagande och tillväxt i befintliga företag
samt delta i samverkansprocessen gällande arbetet
med stärkt lokal attraktionskraft. Uppföljningen av
näringslivsarbetet visar en fortsatt positiv utveckling
av det lokala företagsklimatet och att antalet nystartade företag fortsätter att öka.

Väsentliga händelser under året och planer
för framtiden
Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen arbetar med två relativt tunga
investeringar; dels på Furunäsets miljöcentral där
materialhanteringen ska planeras på nytt sätt och
efterkommande rening av avloppsvatten i Jockfall och
Ängesån. Arbetena ska i allt väsentligt vara avslutade
under 2017.
Biblioteket byggs om med nya ytskikt och byggnaden
får en ny och modern städcentral. Arbetena ska vara
färdiga i september 2017.

Barn- och utbildningsnämnden. Utvecklingsarbetet
har fortsatt och fortsätter med att främja nyanländas
lärande, vilket gynnar alla elever. Detta sker med stöd
av Skolverket. Vår handlingsplan ligger till grund för
utvecklingsarbete. Kulturskolan har påbörjat sitt
arbete med inriktning musik. Fritidsverksamheten har
påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer att
fortsätta under läsåret 17/18.

Strandskolans restaurang har fått nya golv och nya
kulörer i övrigt. I satsningen har också ingått att göra
serveringen mer attraktiv. Arbetena ska vara helt
färdiga i september 2017.
Produktionsköket i Strandskolan har försetts med nya
avlopp. Det upptäcktes att delar av avloppsbrunnarna
var sönderrostade. Under arbetets gång kunde man
konstatera att hela systemet var i akut behov av utbyte. Utbytet har utförts under sommaren.

Barn och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med
översyn av lokalfrågan för grundskolan. Lokalerna
behöver anpassas till den verksamhet som kommer att
bedrivas i framtiden. På Åkerskolan har två klassrum
renoverats. Strandskolans fysiksal och angränsande
preparations rum har byggts om för att bli klassrum
med tillhörande grupprum. Syftet är att fr o m ht 2017
inrymma grundskolans elever som har vistats i
gymnasiehuset. Ht 2017 minskar SFI antalet lokaler i
företagsbyn.

Under våren har en ny upphandlare rekryterats och
anställts.
Arbeten med återställning av gator har påbörjats
under våren och fortgår under barmarksperioden.

Socialnämnden. När det gäller äldreomsorgen och
omsorgerna har alla gynnande beslut kunna verkställas inom rimlig tid förutom ett ärende gällande
kontaktperson, på grund av det inte gått att hitta
lämplig person att ta på sig uppdraget. Under våren
har utbyte av analoga trygghetslarm till digitala

Flyktingverksamheten har haft en överenskommelse
med Migrationsverket om 50 platser för ensamkommande barn, den överenskommelsen slutade gälla den
31 mars 2017. Nu har vi inte längre ett fast antal platser utan Migrationsverket anvisar barn utifrån ett nytt
system som baseras på alla kommuners måluppfyllnad. Vi har förändrat ett av våra tre HVB-hem till ett
stödboende.
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Bygg- och miljönämnden. Under slutet av 2017 och
början av 2018, kommer programmen Bygg- och
MiljöReda att ersättas med programmet EDP Vision
Miljö och Bygg. Uppstartsmöten har hållits under
första halvåret av 2017. Under år 2017 har bygg- och
miljökontoret använt kartprogrammet QGis och det
finns ett behov om att anskaffa en bättre GIS-lösning.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats och det arbetet fortskrider. Samarbetet med Pajala
kommun fortskrider och målsättningen är att gå ihop i
en gemensam nämnd från 2019.

trygghetslarm skett i ordinärt boende. Ärendemängden inom SOL och LSS är fortfarande relativ hög.
En hel del rekryteringar har pågått under vintern,
våren och sommaren inom flera av socialnämndens
områden. Vi har fått en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Under våren har en ny enhetschef
anställts till Medicinska teamet. Vi har haft ute en hel
del tjänster som sjuksköterskor, socialsekreterare, vik
enhetschef IFO, biståndshandläggare, vik biståndshandläggare samt nämndsekreterare. En del tjänster är
klara och tillsatta men inte alla har gått att tillsätta på
grund av ej behöriga sökande eller annat. Under våren
och sommaren har bemanningsföretag tagits in både
som vik MAS och som vik enhetschef på IFO.

Överkalix värmeverk AB. Under vintern och våren
2017 har arbetet med förhandlingar om bränsleleveranser pågått. Verket har nu tecknat 3 avtal med löptid
om 1, 2 respektive 3 år. Trots att omvärldspriserna är
på väg upp har förhandlingarna slutat med en prissänkning om i genomsnitt 9 %.

Arbete med implementering av kvalitetsledningssystemet för socialförvaltningen pågår fortfarande och
kommer att utvecklas ytterligare under hösten. Socialnämnden har tagit fram och lämnat vidare underlag
till kommunstyrelsen gällande arbetet med eventuellt
byggande av nytt äldreboende. Under våren har det
påbörjats ett samarbetsavtalsförslag mellan kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten inför arbete
med införande av ny lagstiftning, Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som kommer att påverka socialnämnden en hel
del och som ska implementeras under senhösten för
att vara helt klart senast den 1 januari 2018.

Under de tidigare åren har störningar medfört att
verksamheten haft många utryckningar utanför ordinarie arbetstid. Störningarna har ofta varit bränslerelaterade. Verksamheten har arbetat intensivt med att
finna felkällor och eliminera dem. Arbetet har varit
framgångsrikt och minskningen på årsbasis pekar mot
70 %.
FP2 (från 1999) har varit föremål för revision. Under
revisionsarbetet kom det fram några större poster:
dels ommurning av eldrummet och byte av ca 60
ståltuber i konvektionsdelen.
Stiftelsen Överkalixbostäder har genomfört takbyte
på Lärargatan och målning av fasader på Hansavan
området. Nya garaget på Poxkroken är färdigställt,
projekt Poxkroken fortsätter med förbättringar av den
yttre miljön. Vi planerar för att bygga om lokaler till
lägenheter när vi får klartecken från Överkalix
kommun.

Utifrån det centrala avtal som slöts ifjol mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal ska
kommunen innan sista december 2017 anta en plan
för införande av heltid som norm senast 2021. Där
socialnämnden är ett område som kommer att påverkas en hel del då förvaltningen har en stor andel
deltidsanställda.
Under våren har mycket fokus legat på ekonomiöversyn inom verksamheterna, förslag till åtgärder har
framtagits från verksamheterna samt presenterats för
socialnämnden och som ska arbetas vidare med under
hösten. Behoven och ekonomin är en svår ekvation att
få tillstånd, då socialnämndens verksamheter är till
allra största del är lagstyrd och utgår ifrån individers
behov. Där vi ser att andelen äldre ökar, nya lagar och
förordningar skapar förändringar och ökade kostnader
som är svåra att få att gå ihop, även tillgång till personal är svårt inom alla yrkeskategorier inom socialnämndens områden, som leder till att vi kan bli
tvungen att köpa mera tjänster externt.
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Befolkningsutveckling
ett negativt födelsenetto på 17 personer att jämföras
med tidigare års helårssiffor enligt nedan.

Överkalix kommun har under första delen av året ökat
antalet invånare med 24 personer och invånarantalet
uppgår den 30/6 till 3 402 personer.

Födelseöverskott

30/6

Som jämförelse kan nämnas att under 2016 ökade
befolkningen med 32 person under första halvåret
men för hela året blev minskningen 17 personer.

2017
-17

-20

3402

3378

3395

3409

2016

30/6
3436

3300

-21

-10

Antal invånare
3500

2015

2014

0

-30

3100

-36

-40

2900
2013 2014 2015 2016 2017

-50
-50

Flyttningsnettot var positivt under första halvåret.
Totalt flyttade 79 personer från Överkalix medan de
inflyttade uppgick till 115 personer. Det innebär ett
positivt flyttningsnetto på 36 personer.

-60

Kommunens målsättning är att få en befolkningsutveckling som ger möjlighet till utbyggnad av infrastruktur och service. Men även ökad kvalitet i verksamheterna och ökad livskvalitet för kommunmedborgarna är viktiga tillväxtfaktorer.

Födelseöverskottet är negativt, under första halvåret
2017 har 15 personer fötts och 32 har avlidit. Det ger

Uppföljning av prioriterade mål
6
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En viktig del av styrningen av verksamheten i
Överkalix kommun utgörs av de prioriterade mål
som kommunfullmäktige fastställt i budgeten.

Här görs en uppföljning av dessa mål, uppdelat på
finansiella mål och verksamhetsmässiga mål.

Finansiella mål
Finansiella mål, fastställda av KF
i budget 2017

Utfall och prognos 2017

Måluppfyllelse

Årsresultatet ska vara positivt

Utfallet för halvåret är 6,3 mkr och
prognosen för helåret uppgår till
-0,6 mkr.

Nej

Oförändrad utdebitering

Oförändrad

Ja

Soliditeten ska förbättras under
planperioden

Soliditeten har förbättrats för kommunen, 56 % (55) och för koncernen 41 % (39) under första halvåret
2017 och helåret 2016.

Alla inversteringar ska ha en
långsiktig hållbar plan/långsiktig
bärkraft

Politiken har godkänt
investeringsförslagen

Ja

Ja

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
För innevarande år pekar prognosen på ett negativt
resultat, -0,6 mkr. Första halvåret redovisar ett plus
på 6,3 mkr.

För år 2017 är resultatmålet att årsresultatet ska vara
positivt. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning på sikt bör resultatet över tid ligga på
en ännu högre nivå. Bland annat måste medel byggas
upp för framtida pensionsutbetalningar samt reinvesteringar i tillgångar.

Under 2013 infördes en resultatutjämningsreserv.
Idag omfattar RUR:en 10,0 miljoner kronor.

Kommunens och kommunkoncernens soliditet har
förbättrats under året.
Investeringarna beräknas bli högre än budgeterat.
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Kommunens verksamhetsmål
Kvalitetsområden fastställda av
KF i budget 2017
Invånarna ska vara nöjda med kommunens tillgänglighet och service

Utvärdering

Måluppfyllelse

Bra på undersökta indikatorer

Ja

Invånare och brukare ska känna sig
trygga i Överkalix

Arbetet sker planenligt

Ja

Invånarnas delaktighet och
inflytande i samhället ska öka

Arbetet vidareutvecklas ytterligare

Ja, delvis

Kommunens verksamhet ska präglas
av effektivitet med goda resultat

Mycket bra resultat och arbetet
vidareutvecklas ytterligare

Ja, till övervägande del

Kommunen ska inom sina
verksamheter arbeta för en god
livsmiljö för invånarna
Kommunen ska genom en god
service underlätta företagande och
etableringar.

Kommunen har liten direkt
påverkansmöjlighet

Ja, till övervägande del

Ingen utvärdering ännu

med insatserna är att kommunens utbildning för de
nyanlända eleverna ska vara av hög likvärdighet och
kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp
höjs.

Tillgänglighet och service. Runtom i Sverige så har
samhället förändras och allt fler kommuner samt
andra myndigheter har någon form av spärrar för
inpassering. Man kan se tendenser i samhället där
det blir ett allt hårdare klimat framförallt på sociala
medier, det som inte var tolerant för ett antal år
sedan är numer vardag. I kommunen har frågan lyfts
i dialog med medarbetare och med en utredning av
olika alternativ.

En god livsmiljö för invånarna. Kommunstyrelsen i
Överkalix kommun har beslutat att avsätta pengar till
trivsel och miljöarbeten i byar utanför tätorten i form
av ett miljö- och upprustningsbidrag.

Trygghet. Samverkan mellan polis och kommun
fortgår med Medborgarlöftet. Prioriterade områden:

Ett utkast till gemensam handlingsplan för det
gemensamma folkhälsoarbetet 2018 – 2021 är
framtaget.

•

Arbete mot narkotika

Följande insatsområden har valts ut:

•

Polisens tillgänglighet/våld i offentlig
miljö/trafiksäkerhet

•
•
•

Under våren har Polisen utbildat personal på skolan i
drogtecken. Arbetet med kommunens BRÅ-plan har
skett planenligt under första halvåret.

Goda livsvillkor för pojkar/flickor och
kvinnor/män upp till 20 år
Utbildning
Livsstilsfrågor

Genom en god service underlätta företagande och
etableringar. Dialog med företag och företagsbesök
har fortsatt varit en prioriterad del av näringslivsarbetet. Viktigt har varit att stötta nyföretagande, arbete
för tillväxt i befintliga företag och den pågående
samverkansprocessen för stärkt lokal attraktionskraft.

Delaktighet och inflytande. Projekt Besökslandet
har fortsatt att jobba med workshops under året för
att ta fram en identitet för platsen Överkalix och ett
underlag för Strandpromenad i Bränna.
Grundskolan och förskolan inbjuder till forum för
samråd. Förskolechefen har under våren haft möten
tillsammans med föräldrar, personal och politiker.
Rektor för grundskolan har haft motsvarande möte
för att skapa delaktighet och inflytande.

Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse
Den sammanvägda bedömningen är att kommunens
arbete mot verksamhetsmålen sker på ett i överlag
tillfredsställande sätt.

Effektivitet med goda resultat. Överkalix kommun
arbetar med stöd av Skolverket för verksamhetsutveckling av nyanlända elevers skolgång. Målet
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Finansiell analys
I följande avsnitt analyseras kommunens finansiella
utveckling och ställning med hjälp av olika nyckeltal. Med kommun avses nämnderna och finansförvaltningen, det vill säga den i huvudsak skattefinansierade verksamheten.

För år 2017 beräknas investeringarna uppgå till16,7
mkr motsvarande 7,2 % av skatter och bidrag.

3.

Soliditet

%

Boksl

Årets resultat

Boksl

Prognos

2014 2016

2017

-7,0

25,0

-0,6

44

55

56

Soliditeten beräknas som eget kapital i förhållande till
totalt kapital.

Prognosen för 2017 pekar på ett negativt resultat på
-0,6 mkr. Per 30/6 uppgår resultatet till 6,3 mkr.

Även om man räknar med pensionsåtagandena blir
soliditeten positiv efter att tidigare år varit negativ.

Balanskravsutredning
Årets resultat efter Resultaträkningen
Reducering av samtliga reavister
Vissa reavinster enligt undantagsmöjligheter
Vissa reaförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserad förlust i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Avgår reservering av medel till
resultatsutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Övriga justeringar med hänsyn till synnerliga
skäl
Balanskravsresultat efter hänsyn till
synnerliga skäl

-0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6

4.

Långfristiga skulder
Boksl

Boksl

30/6

Mkr

2015 2016 2017

Långfristiga skulder

30,3

29,3

28,7

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

0,0
0,6
0,0

Långfristiga skulder

0,0

31,3
32
31
300,0
29
28
27
2013

0,0

För åren 2013 och därföre redovisas positiva resultat. Delar av de resultaten är avsatta till en resultatutjämningsreserv. Även 2015 och 2016 gjordes
avsättningar till RUR. För år 2017 kan RUR eventuellt användas för att täcka det prognosticerade
underskottet.

2.

30/6

2017

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång
sikt. En hög soliditet leder till en bättre förmåga att tåla
framtida konjunkturnedgångar. Soliditeten för kommunen har förbättrats något. Eget kapital har ökat p g a de
positiva resultatet 2016.

Årets resultat

Mkr

Boksl

2016

Soliditet

Resultat och kapacitet
1.

Boksl

2015

30/6

31,3
30,3

29,3
28,7

2014

2015

2016

2017

Lån om 10 mkr har bunden ränta och övriga lån löper
tillsvidare.

Nettoinvesteringar
Boksl

Boksl

Prognos

2015

2016

2017

Nettoinvesteringar (Mkr)
9,9
Skatteintäkter & statsbidrag 224,1

16,6
241,7

16,7
233,2

Nettoinvesteringar/
skatteintäkter & statsbidrag % 4,4

6,9

7,2
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Risk och kontroll
5.

7.

Likviditet ur ett riskperspektiv
Boksl

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

Boksl

Pensionsskuld

30/6

2015 2016
25,0 23,4
78 108
-12,4
4,0

Total pensionsskuld uppgår till 117,1 mkr per den sista
december 2016. Ingen ny pensionsskuldsberäkning har
upprättats till delårsrapporten varför hänvisning görs
till årsredovisning 2016 för närmare specifikation av
skulden.

2017
21,2
124
-11,3

1) Med kassalikviditet avses omsättningstillgångar exklusive
varulager/kortfristiga skulder

Per den sista december 2016 hade ansvarsförbindelsen
minskat med nästan 7 mkr jämfört med december
2015. Enligt prognosen kommer ansvarsförbindelsen
avseende pensionsförpliktelser äldre än 1998 att
minska något kommande år.

2) Med rörelsekapital avses omsättningstillgångar minus
kortfristiga skulder

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 har försämrats, en nackdel när en stor
del av årets investeringar ännu inte är betalda. Ett
negativt kassaflöde från den löpande verksamheten
tär på likviditeten.
Kommunen har en kontinuerlig inbetalning av
skattemedel och en beviljad checkkredit på 7,5 mkr
vilken kan nyttjas vid behov. Sammantaget bedöms
ingen likviditetsbrist i det korta perspektivet men
investeringar kan komma att behöva finansieras med
nya lån.

6.

Räntor och valutor

Lån, rörlig ränta, mkr
Därav kortfristig del
Lån med bunden ränta
Totalt lånebelopp

Bokslut

Bokslut

30/6

2015
21,3
1,0
10,0

2016
20,3
1,0
10,0

2017
19,8
1,0
10,0

31,3

30,3

29,8

Finansiering av pensionsförpliktelsen sker idag till
största delen 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. Vikande
befolkningsunderlag (skatteunderlag) och ökat antal
äldre pensionärer gör att behovet att planera för
morgondagens välfärd ökar.

Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett sämre
räntenetto. Någon större räntehöjning bedöms inte vara
aktuell under den närmaste framtiden.
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Driftredovisning 2017
Mkr

Utfall
Jan-juni
2016

Kommunstyrelsen

-20,4

-23,1

-50,6

Budgetavvikelse
helårsprognos
-0,1

Barn- och utbildningsnämnden

-38,5

-39,1

-69,8

0,6

Socialnämnden

-50,6

-49,6

-105,0

-2,8

-0,2

-0,6

-2,3

0,2

-109,7

-112,5

-227,6

-2,1

-3,7
74,6
46,2
-0,0
2,4

-4,1
77,8
43,9
0,0
1,1

-7,7
153,0
80,2
-0,1
1,7

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

9,7

6,3

-0,6

-1,0

Bygg- och miljönämnden
Summa nämnder
Övriga poster i verksamhet (pensionskostnader mm)
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Återföring kapitalkostnader

RESULTAT

Kommunstyrelsen och socialnämnden beräknas
överskrida sina budgetramar medan barn- och
utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden
beräknas hålla sig inom sina budgetramar.

Utfall
Jan- juni
2017

Prognos
helår

Skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat.
Skatteprognosen för 2017 är något förbättrad och
befolkningsminskningen uteblev och istället ökade
den med 24 personer. Det påverkar såväl skatteintäkter som statsbidrag/utjämning positivt.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett mindre underskott för kommunkontoret. Verksamheter som beräknas gå med underskott är t ex IT, kommunkontoret och de tekniska verksamheterna.

Samtliga nämnder och styrelser arbetar kontinuerligt för att minska sina kostnader. Det är nödvändigt att kostnaderna hålls på en balanserad låg
nivå för att undvika framtida underskott.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
budgetöverskott på ca 0,4 mkr. Störst överskott
visar grundskolan p g a fler bidragsanställda och
bidrag från Skolverket. Förskoleverksamheten går
med underskott främst p g a personalförstärkning.

I utfallet ovan är bidrag för flykting som kommit i
extra satsning beräknat som ett generellt statsbidrag
under finansieringen. Av dessa har ca 1,3 mkr har
förts ut till verksamheterna, främst KS 0,5 mkr och
BUN 0,8 mkr.

Socialnämnden är den nämnd som prognostiserar
störst budgetunderskott, 2,8 mkr. Kostnaderna är
höga främst för konsulter, vård i boenden och
försörjningsstöd.
Bygg- och miljönämndens överskott beror till stor
del på fler bygglovsansökningar.
För ytterligare information och större detaljredovisning hänvisas till budgetprognos 2017-06-30.
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Investeringsredovisning
Tkr
Projekt

Utfall
Jan-juni
2017

Budget
helår
2017

0
0
46
25
154
780
80
0
0
21
0
441
53
40
0
578
6
58
0
0
82
0
64
24
2 453

50
150
2 660
860
250
760
450
150
500
400
350
500
800
500
940
75
600
100
300
400
380
380
1 500
0
13 055

0
0
0

80
300
380

27
208
0
0
235
2 687

Inventarier kommunkontor
Inventarier räddningstjänsten
Va-nät
Furunäsets miljöcentral
Lappbergets slalombacke
Strandskolan
Ombyggnad Ängsskolan
Brandstation
Järvstigen
Strandpromenaden
Centrumutveckling
IT-investeringar
Bredband
Industrihus 1
Gator och vägar
Ishall
Företagsbyn
Åkerskolan
Rep/omb Älgst & Lostigen
Prästgården
Bränna camping
Busstation
Motionshall
MSB reservkraft
Summa kommunstyrelsen:
Inventarier Brännagården
Inventarier Tallviksgården
Summa socialnämnden:
Inventarier bibliotek
Inventarier BUN
Inventarier förskola/förskoleklass
IT BUN
Summa barn- och utbildningsnämnden:
Summa investeringar

Tilläggsbudget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse
2017

800

0
150
2 660
860
250
850
450
150
500
400
350
500
2 200
500
940
578
600
100
300
400
380
380
1 500
24
15 022

-24
-1 167

0

80
300
380

0

100
550
500
100
1 250

0

100
550
500
100
1 250

0

14 685

800

16 652

-1 167

Av investeringsredovisningen framgår att kommunen har en budget på 15,5 mkr för de kommunala
investeringarna under 2017. Prognosen för helåret
2016 pekar på ett utfall på 16,7 mkr.

800

50

-90

-600

-503

Projektet för bredband antas fortsätta nästa år.
Flera projekt har just kommit igång under sommaren
eller ska påbörjas under hösten.
Kostnaden för ishallen består främst av en
senkommen faktura för slutbesiktning.
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Personalekonomisk redovisning
Personalkostnader

Antalet tillsvidareanställda personer 30 juni

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

2016
93

2017
99

191
83

188
82

Personalkostnaderna (mkr) för de olika nämnderna
perioden jan-juni har förändrats enligt följande:
Utfall
2016

Utfall Förändring
2017
mkr

Hela kommunen

1

366

369

Antalet tillsvidareanställda personer per 30 juni har
ökat något i jämförelse med första halvåret 2016. Tillsvidareanställningar omräknat till helårstjänster är 332.
Ålder

Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämnden

32,2

29,6

-2,7 -8,3 %

23,2

26,5

3,2 13,9 %

Socialnämnden
Bygg- och
miljönämnden

47,7

49,7

2,0

0,7

0,9

Totalt

Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda är 48,9
år. Av kommunens tillsvidareanställda är 56 % 50 år
eller äldre.

%

103,9 106,7

4,2 %

0,2 27,3 %
2,8

2,7 %

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro procent av arbetad tid under perioden janjun för tillsvidareanställda samt anställda med
månadslön.
Sjukfrånvaro % av
ord arbetstid

Jan-jun
2016

Jan-jun
2017

7,1
8,1
4,4

6,6
7,4
4,3

48,0

45,9

-Åldersgrupp -29 år

4,7

4,5

-Åldersgrupp 30-49 år

6,2

5,8

-Åldersgrupp 50-

8,2

7,4

Total sjukfrånvaro
-kvinnor
-män
-Längre än 59 dagar
(andel av total sjukfrånvarotid)

Den personalekonomiska halvårsredovisningen för
2017 visar att den totala sjukfrånvaron minskat jämfört
med samma period föregående år.
Av sjukdagarna per anställd i kommunen tillhör de
45,9 % personer som har en sjukperiod på 59 dagar
eller längre.

1

Summa 366 personer därför att en person har
tillsvidareanställningar i två olika förvaltningar ovan.
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Rehabilitering
Under våren har policy och rutiner gällande kränkande särbehandling fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunen har ett antal medarbetare som har varit
eller är inne i en rehabiliteringsprocess. Företagshälsovården/ rehabiliteringshandläggaren är en
resurs i detta arbete.

I maj anordnades en utbildningsdag om hot och
våld. Till denna bjöds även skyddsombuden in.
Chefer och arbetsledare har under våren genomgått
kompetensutveckling med temat förändringsledning
och kommunikation.

Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i alla
verksamheter. Chefer och arbetsledare är nyckelpersoner för att fånga upp tidiga signaler och därmed förebygga sjukskrivningar. Konsekvens- och
riskbedömningar görs vid behov.

Vid medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar har varje medarbetare möjlighet att samtala
om mål, arbetsmiljö och kompetensutveckling, och
på så sätt påverka sin arbetssituation.

Centrala arbetsmiljögruppen, som utgör skyddskommitté, träffas en gång i kvartalet. Gruppen får
regelbundet information om aktuell sjukstatistik.
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning
Koncernen

Kommunen

Not

2017-06-30

2016-12-31

2017-06-30

2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1

72,3
-179,3
-7,3
-114,4

145,3
-348,0
-14,6
-217,3

59,2
-169,5
-5,1
-115,4

118,6
-325,8
-9,6
-216,7

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

3

77,8
43,9
121,7

149,4
92,4
241,7

77,8
43,9
121,7

149,4
92,4
241,7

Poster från finansiella tillgångar
Poster från finansiella skulder
Resultat efter finansiella poster

4
4

0,0
-0,5
-0,4

0,1
-1,2
-1,1

0,1
-0,1
0,0

0,3
-0,2
0,0

Årets resultat

5

6,9

23,3

6,3

25,0

Not

2017-06-30

2016-12-31

2017-06-30

2016-12-31

6,9
7,3

23,3
14,6

6,3
5,1

25,0
9,6

0,0
14,2

-0,7
37,2

0,0
11,4

-0,7
33,9

-11,9
0,3

-5,4
-11,1

-10,2
-0,3

-5,7
-12,4

2,6

20,8

1,0

15,9

0,0
-2,9
-0,2

0,1
-20,4
0,0

0,0
-2,7
0,0

0,0
-16,6
0,1

-3,1

-20,4

-2,7

-16,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,4
0,0
-0,3

-1,1
0,0
-1,1

-0,5
0,0
-0,5

-1,0
0,0
-1,0

SUMMA FÖRÄNDRING

-0,8

-0,7

-2,2

-1,6

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

31,2
30,5

31,9
31,2

23,4
21,2

25,0
23,4

Förändring under året

-0,8

-0,7

-2,2

-1,6

Mkr

2
6

3

Kassaflödesanalys
Koncernen
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster
Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

6

18

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

19

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar

12

15

Kommunen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Balansräkning

Balansräkning
Koncernen

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

6
6
7

8
9
10

Summa tillgångar

Kommunen

2017-06-30

2016-12-31

2017-06-30

2016-12-31

0,2
169,5
40,2
4,2
214,0

0,2
171,1
42,9
4,0
218,3

0,2
115,4
12,4
8,4
136,4

0,2
116,7
13,5
8,4
138,8

1,9
42,7
31,4
76,0

2,3
30,5
31,3
64,1

0,9
37,4
21,2
59,5

0,9
27,2
23,4
51,5

290,1

282,4

195,9

190,3

6,9
10,0
101,6
118,5

23,3
10,0
77,4
110,7

6,3
10,0
94,1
110,4

25,0
10,0
69,1
104,1

9,5
0,3
0,1
9,9

9,5
0,4
0,1
10,0

9,5
0,0
0,0
9,5

9,5
0,0
0,0
9,5

107,3
54,4
161,7

107,6
54,1
161,7

28,8
47,2
76,0

29,3
47,5
76,8

290,1

282,4

195,9

190,3

83,0
76,8
22,1
181,9

83,1
79,9
19,4
182,4

83,0
76,8
22,1
181,9

83,1
79,9
19,4
182,4

Eget kapital, avsättning och skulder
Eget kapital
Periodens resultat
Resultatsutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

11

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

12
13

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser
Summa säkerheter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse till förtroendevald
Solidarisk borgen

14
15
15

16
17

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Intäkts- och kostnadsposter av
betydande storlek som t ex skatteintäkter, ersättningar för ensamkommande flyktingbarn, interkommunala
ersättningar för gymnasieutbildning, intäkter för äldreboenden,
hemtjänst har bokförts på gällande period. För
16
pensionsförpliktelsen äldre än 1998, vilken uppgår till betydande belopp, redovisas beloppet per 2016-12-31 med
tillägg av halva den förändring som anges för prognos 2017 (simulering Skandia). För pensionsavsättningen är
förändringen marginell varför beloppen för 2016 12 31 lämnas oförändrade.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Noter

Noter
Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen
Koncernen
Mkr med en decimal
1. Verksamhetens
intäkter
Inklusive interna poster

2017-06-30

Kommunen

2016-12-31

2017-06-30

Avgår interna intäkter
Verksamhetens intäkter

72,3

145,3

59,2

Koncernen

2016-12-31

161,3

Mkr med en decimal
3. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning

-42,7

Skatteintäkter

118,6

Preliminära skatteintäkter

varav försäljningsmedel

2,3

2,3

varav taxor och avgifter

32,5

21,0

varav hyror och arrenden

25,0

9,7

varav bidrag

83,4

83,4

2,1

2,1

varav försäljning av verksamhet och entreprenader
2. Verksamhetens
kostnader
Inklusive interna poster

-368,5

avgår interna poster
Verksamhetens
kostnader
varav personal

42,7
179,3

-348,0

-169,5

-325,8

2017-06-30

Prognos slutavräkning
Differens slutlig taxering
S: a skatteintäkter

Kommunen

2016-12-31

2017-06-30

149,6

149,6

0,0

0,0

-0,3
77,8

2016-12-31

149,4

-0,3
77,8

149,4

Generella statsbidrag
Inkomstutjämning

36,2

36,2

Strukturbidrag

11,4

11,4

Kostnadsutjämning

21,4

21,4

Regleringsavgift

-0,1

-0,1

7,0

7,0

5,1

5,1

Utjämningsbidrag för
LSS
Kommunal
fastighetsavgift
Flyktingbidrag

216,6

211,1

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

36,7

36,6

17,0

17,0

6,2

6,3

4. Finansiella intäkter
och kostnader

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

15,5

8,4

Finansiella intäkter

13,2

12,6

4,4

4,7

Varav fastigheter o
entreprenörer
varav diverse främmande
tjänster
varav hyra och inköp
anläggningstillgångar
varav försäkringsavgift/
riskkostnad

7,9

7,9

9,0

8,0

2,5

2,5

3,5

1,7

S: a finansiella
kostnader

-0,5

-1,2

-0,1

-0,2

varav rep och underhåll
av maskiner, inventarier
och fastigheter
varav tele, data, post

2,4

1,5

5. Årets resultat

6,9

23,3

6,3

25,0

1,3

0,9

Årets resultat enligt
resultaträkningen

varav transporter och
resor
varav övriga
kostnader

5,3

5,2

6,5

1,4

S: a bidrag o utjämning

11,3
43,9

92,4

11,3
43,9

92,4

Ränta koncernföretag
Övriga finansiella
intäkter
S: a finansiella intäkter

0,1
0,0

0,1

0,3
0,1

0,3

Finansiella kostnader

17

Räntekostnader på
långfristiga lån
Övrigt

-1,1

-0,2

-0,1

-0,0
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – Noter

Koncernen
Mkr med en decimal
6. Anläggningstillg.

2017-06-30

Immateriella anl. tg
Ingående bokfört värde

KommunenKoncernen

Kommunen

2016-12-31

2017-06-30

0,3

2016-12-31

0,3

Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde

-0,1
0,2

0,2

-0,1
0,2

0,2

Mkr med en decimal
Grundfondskapital
Stiftelsen Ökx-bostäder

46,2

46,2

7,1

7,1

Årets avskrivningar

-3,2

-3,2

Utgående bokfört värde

50,1

50,1

Nyanskaffningar

Fst för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde

0,7

0,7

0,0

0,7

0,7

S: a fin anläggningstillg.

4,2

4,0

8,4

8,4

8. Förråd

Förråd

2,3
1,9

9. Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar

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

15,2
4,7

Årets avskrivningar

-2,5

-0,9

10. Kassa och bank

Utgående bokfört värde

67,3

19,0

Postgiro

42,7

S: a kassa och bank

Nyanskaffningar

16,5

0,4

0,4

0,9

4,6

4,2

16,4

15,9

9,4

7,2

30,5

37,4

31,3

27,2

2,0

29,3
31,4

0,9

21,4
21,2

23,4

11. Eget kapital

Årets avskrivningar

-0,8

-0,8

IB eget kapital

Utgående bokfört värde

16,1

16,1

Övriga fastigheter
Ingående bokfört värde

35,3

28,8

Varav avsättning till
resultatutjämningsreserven
Årets resultat

Nyanskaffningar

2,3

0,9

2,0

Bank
16,5

2016-12-31

0,0

6,8

Publika fastigheter
Ingående bokfört värde

2017-06-30

0,0

63,0

Nyanskaffningar

Kommunen

2016-12-31

S: a grundfondskapital

S:a förråd

Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde

2017-06-30

UB eget kapital

87,4

79,0

7,3

7,3

23,3
118,5

110,7

25,0
110,4

104,1

1,9

1,9

Årets avskrivningar

-1,5

-1,3

12. Långfristiga skulder

Utgående bokfört värde

35,7

29,4

Total ingående låneskuld

30,3
1,0

2,0

2,0

Därav ingående
kortfristig del
Ingående långfristig del

-0,1

-0,1

1,9

1,9

Exploateringsmark
Ingående bokfört värde
Försäljning
Utgående bokfört värde

Årets avskrivningar

S: a anläggningstillg.

45,2

14,4

4,0

2,4

107,6

29,3

-6,4

-3,3

3,7

Kortfr skulder till
kreditinst./koncern
– varav nästa års
amorteringar
Leverantörsskulder
Moms och särskilda
punktskatter
Personalens skatter och
avgifter
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader

4,0

- varav upplupna löner:

7,7

- varav semesterlöner

11,4

- varav pensionskostn.
Individuell del
- varav övrigt

6,2

40,2

42,9

12,4

13,5

209,8

214,3

128,0

130,2

7. Fin. anläggningstillg.

Aktier och andelar
Överkalix Värmeverk AB

0,0

Övriga
S: a aktier och andelar

28,8

-1,0
107,3

13. Kortfristiga skulder

Nyanskaffningar
Utgående bokfört värde

30,3

Amorteringar
S: a långfristiga skulder

Maskiner, fordon,
inventarier
Ingående bokfört värde

29,3

4,0
4,2

4,0

7,7

Långfristiga fordringar
Överkalix Värmeverk AB

S: a kortfristiga skulder
S: a långfristiga fordringar

18

2,6

2,6
1,0

10,0

7,8

7,2

7,2

1,3

1,5

33,0

28,3
2,6

8,0

54,4

54,1

47,2

47,5
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Koncernen
Mkr med en decimal
14. Borgensåtagande

2017-06-30

Koncernen

Kommunen

2016-12-31

2017-06-30

2016-12-31

Kommunägda företag
Stiftelsen
Överkalixbostäder
Överkalix värmeverk

41,8

41,8

41,8

41,8

36,8

36,8

36,8

36,8

S: a kommunägda
företag

78,6

78,6

78,6

78,6

Mkr med en decimal
18. Ökning (-)
/minskning (+)
kortfristiga fordringar
Kundfordringar

2016-12-31

Kommunen
2017-06-30

2016-12-31

-2,1

Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

-3,3
-0,3

Kortfristiga placeringar

Egna hem och småhus
SBAB

0,6

0,7

0,6

0,7

Balken Finans

0,0

0,0

0,0

0,0

Bostadskreditnämnden

0,1

0,2

0,1

0,2

S: a egna hem och
småhus

0,7

0,9

0,7

0,9

Föreningar

S: a ökning/minskning
kortfristiga fordringar

1,9

Personalens skatter

0,0

0,0

0,0

0,0

Olofssons bageri

1,7

1,7

1,7

1,7

S: a föreningar

3,7

3,6

3,7

3,6

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Moms och övriga kortfr.
skulder
S: a ökning/minskning
kortfristiga skulder

S: a borgensåtaganden

83,0

83,1

83,0

83,1

15.
Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Särskild löneskatt

76,8

79,9

76,8

79,9

22,1

19,4

22,1

19,4

98,9

99,3

98,9

99,3

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Överkalix
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till
369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 130 428 337 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 131 184 179 kronor.

19

-5,7

1,3

2,1

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 279 kommuner som
per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

-10,2

0,2

1,9

17. Solidarisk borgen

-5,4

Leverantörsskulder
2,1

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

-11,9

19. Ökning
(+)/minskning (-)
kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Överkalix
Folketshusförening
Landsjärv FH

S: a
pensionsförpliktelser

2017-06-30

-16,3
2,5
0,3

-11,1

-0,3

-12,4
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Ord- och
begreppsförklaringar
Anläggningstillgång: tillgång
avsedd för stadigvarande innehav
såsom fastigheter och inventarier.
Avskrivning: Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar
för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.
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.
Balansräkning: Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar,
eget kapital, avsättningar och
skulder.
Eget kapital: Skillnaden mellan
totala tillgångar och avsättningar
och skulder enligt balansräkningen,
det vill säga nettoförmögenheten.
Extraordinära
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.
Finansieringsanalys: Visar kassaflödet från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten samt förändring
av rörelsekapitalet. Summan av
dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.
Intern ränta: Kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på
anläggningstillgångarnas bokförda
värde.
Jämförelsestörande poster:
Viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära
men viktiga att uppmärksamma vid
jämförelse med andra perioder och
mellan olika kommuner.

Ord- och begreppsförklaringar

Kortfristiga fordringar och
skulder: Fordringar och skulder
som förfaller till betalning inom
ett år efter balansdagen.
Kreditivränta: Kalkylmässigt
beräknad räntekostnad under
byggnadstiden.
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.
Likviditet: Betalningsberedskap
på kort sikt. Kan uttryckas i olika
mått, exempelvis rörelsekapital
och ställas i relation till externa
utgifter.
Långfristiga fordringar och
skulder: Fordringar och skulder
som förfaller till betalning senare
än ett år efter balansdagen.
Medelskattekraft: Antal skattekronor per invånare i riket.
Omsättningstillgångar:
Tillgångar som kontinuerligt
anskaffas, ”omsätts”. Exempel är
likvida medel, kundfordringar
och varulager.
Resultaträkning: Redovisning
av samtliga intäkter och
kostnader under en viss period
till exempel verksamhetsåret.

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

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.
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Skattekraft: Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster.
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.
Soliditet: Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på
balansdagen.

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det
gångna halvårets verksamhet och ekonomi. Det övergripande syftet med
delårsrapporten är att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra
intressenter relevant information om utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering samt den ekonomiska ställningen vid periodens slut. Informationen har
utformats för att underlätta styrning och uppföljning.
Delårsrapporten 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

