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Information
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Socialnämnden ej verkställda beslut, 2014-04-01-06-30, se Dnr 119-2014

Länsstyrelsen i Norrbottens län "Slutlig rösträlcning och mandatfördelning",
Val till kommunfullmäktige 2014-09-14, se D m 581-2014

Avtackning genomförs av kommunfullmäktiges presidium för avgångna
konrmunfullmälctigeledamöter.
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Motioner
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde
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2014-09-29

Kf §49
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för
beredning och beslut

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande medborgarförslag inkommit:
o

Eskil Lundgren - "Upprustning av det nya torget", se Dm 534-2014

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-08-22, se D m 534-2014

Protokollsutdrag till:

- Eskil Lundgren
- Kommunkansliet

Justerares signatur
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Interpellationer
Inga interpellationer har inlcommit till dagens sammanträde

Justerares signatur

68

Sammanträdesprotokoll

OVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf § 5 1

2014-09-29
Dnr 345-2014

Delårsrapport 2014
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna delårsrapport 2014 enligt bilaga 2

Bakgrund
Föreligger Delårsrapport januari-juni 2014 från ekonomikontoret.

Kommunstyrelsens förslag
Godkänna delårsrapport 2014 enligt bilaga 2

Kommunstyrelsen beslutar
Förklara paragrafen omedelbart justerad
Bilaga 2
Beslutsunderlag
1. Delårsrapport 2014, 2014-09-08, se Dm 345-2014
2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-15 § 63
3 Revisorernas utlåtande Delårsrapport 2014, se D m 345-2014

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
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Dnr 398-2014

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första
gången i samband med valet 2014

Kommunfullmäktige beslutar
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)-2013-10-20
- Anta Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar
till förtroendevalda i Överkalix kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) att gälla fr.o.m 2015-01-01 för förtroendevalda som tillträder för första gången
i samband med valet 2014
- Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet med personalutskottet som utförare
att tolka och tillämpa pensions- och ordningsbestämmelserna
Bakgrund
Föreligger "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband
med valet 2014"

Personalutskottet föreslår K F anta:
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL)-2013-10-20 samt Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till
förtroendevalda i Överkalix kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
Kommunstyrelsens förslag
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)-2013-10-20
- Anta Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar
till förtroendevalda i Överkalix kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) att gälla fr.o.m 2015-01-01 för förtroendevalda som tillträder för första gången
i samband med valet 2014
- Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet med personalutskottet som utförare
att tolka och tillämpa pensions- och ordningsbestämmelserna
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Beslutsunderlag
1 Personalutskottets protokoll 2014-05-21 § 107
2 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet
2014, 2014-06-09, 398-2014
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-09 § 60
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 58
5 Kornmunstyrelsens protokoll 2014-09-15 § 65
Protokollsutdrag till:
-Personalkontoret
-Kommunkansliet
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Dnr 627-2014

Årsredovisning-Ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna för år 2013, (RKM) Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Årsredovisning för kommunala läns kollelrtivtrafncmyndighet
(RKM) regionala kollelctivtrafilanyndigheten

-

Att kornmunfttllmäktige beviljar ansvarsfrihet för direlctionen samt de
ensldlda ledamöterna i densamma

Bakgrund
Kommunalförbundet Norrbottens läns lcollelrtivtrafikmyndighet, 222000-294 9
(RKM) översänder underlag till fullmäktige i respektive medlemslcommun och till
fullmäktige i Norrbottens läns Landsting för beslut om ansvars frihet för direlctionen
och de enskilda ledamöterna för År 2013.
Underlaget består av följande :
- Årsredovisning R K M 2013
- Revisionsberättelse och granskning R K M 2013
- Granskrringsrapport Länstrafiken i Norrbotten A B 2013
- Granskningsrapport i Norrtåg A B 2013
- Granslaiingsrapport Transitio A B 2013
Revisorerna i landstingsfullmäktige här lämnat följande revisionsberättelse för år
2013:
" Vi, av landstingsMlmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
i lcoimmmalförbundet under året.
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamlieten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreslaifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intemlcontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskiifter som gäller
för verksamheten.
Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inrilctning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens Läns
Kollelctivtrafiknyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunlct tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll i stort har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att förbundet uppfyller
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Av förbundets budgetdokument framgår inga mål för god ekonomisk hushållning vare sig i
det verksamhetsmässiga eller i det finansiella perspeldivet vilket kommunallagen förskriver
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skall farnas. En av revisionens uppgifter är att uttala oss om hur väl utfallet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs däremot utvärdering av de
mål som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån utvärderingen i
årsredovisning så framgår att verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med dessa mål.
V i tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma."
Kommunstyrelsens förslag
Godkänna Årsredovisning för kommunala läns kollektivtrafikmyndighet
(RKM) regionala kollektivtrafilcmyndigheten
Att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direlctionen samt de
ensldlda ledamöterna i densamma

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning, Ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för
år 2013, R K M , 2014-08-21, Se D m 527-2014
2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-15 § 70

Protokollsutdrag till:

-Regionala kollektivtrafikmyndigheten
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Dnr 588-2014

Anbud fastigheter
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att del av fastigheten Grelsbyn 3:24 försäljes till Anders Malmer för en
anbudssumma av 90 000 kr

-

Att fastigheten Gyljen 5:2 försäljes till Jan Olofsson för en anbudssumma av 24
320 kr

-

Att fastigheten Gylj en 2:101 försälj es till Jan Olofsson för en anbudssumma av
800 ler

-

Att fastigheten Gyljen 2:105 ej försäljes under dagens sammanträde

-

Att del av fastigheten Gyljen 2:97 försäljes till Stig Landström för en
anbudssumma av 10 000 kr

-

Att del av fastigheten Västervik 1:22 försäljes till Ewa Johansson för en
anbudssumma av 1050 kr

-

Kostnader för fastighetsbildning och lagfart bekostas av köparen

-

Att uppdra till telcniska avdelningen Kenneth Sköld att utforma köpeavtal

Bakgrund
Överkalix kommun, telcniska avdelningen, har infordrat anbud på sex st. obebyggda
fastigheter. V i d anbudstidens utgång har tolv anbud inlcommit.
Grelsbyn 3:24 del av:
1
Anders Malmer
90 000 kr
Lasarettsbacken 3
907 46 UMEÅ
2
Ronny Landin
41 000 kr
10
Lars Hemiksson
31 500 kr
Vännäsberget
ÖVERKALIX
11
Per o Maria Sakari
43 000 ler
Almborgavägen 13
605 97 NORRKÖPING
Gyljen 5:2:
3
Jan Olofsson
24 320 kr
Kolhusvägen 6
956 91 ÖVERKALIX

if?
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Anders Öhman
Gyljeheden 50
956 91 ÖVERKALIX
9
Karin Johansson Rönnlund
Herrgårdsvägen 16
956 91 ÖVERKALIX
Gyljen 2:101:
4
Jan Olofsson
Kolhusvägen 6
956 91 ÖVERKALIX
Gvlien 2:105:
6
Anders Öhman
Gyljeheden 50
956 91 ÖVERKALIX
8
Brukets Byaförening
ordf Ann-Britt Hemiksson
Gyljen Bruksvägen 31
956 91 ÖVERKALIX
Gvlien 2:97 del av:
7
Stig Landström
Gyljen Svanströmsgränd 2
956 91 ÖVERKALIX
Västervik 1:22:
12
Ewa Johansson
Åkerströmsgatan 4
952 32 K A L I X

2014-09-29
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1 005 kr

5 526 kr

800 kr

2 005 kr

1 526 kr

10 000 kr

1 050 kr

FÖRSLAG TILL A N T A G A N D E -ANBUD FASTIGHETER
Tekniska avdelningen föreslår följande:
Grelsbyn 3:24 del av:
Tekniska avdelningen föreslår att del av fastigheten Grelsbyn 3:24 försäljes till
Anders Malmer för en anbudssumma av 90 000 kf,
Gvlien 5:2:
Teloiiska avdelningen föreslår att fastigheten Gyljen 5:2 försäljes till Jan Olofsson
för en anbudssumma av 24 320 kr.
Gvlien 2:101:
Teloiiska avdelningen föreslår att fastigheten Gyljen 2:101 försäljes till Jan
Olofsson för en anbudssumma av 800 kr,
Gvlien 2.105:
Teloiiska avdelningen föreslår att fastigheten ej försäljes.
Gvlien2:97delav:
Teloiiska avdelningen föreslår att del av fastigheten Gyljen 2:97 försäljes till Stig
Landström för en anbudssumma av 10 000 kr.
Västervik 1:22:
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Teloiiska avdelningen föreslår att del av fastigheten Västervik 1:22 försäljes till
Ewa Johansson för en anbudssumma av 1050 kr.

Kommunstyrelsens förslag
Att del av fastigheten Grelsbyn 3:24 försäljes till Anders Malmer för en
anbudssumma av 90 000 kr
-

Att fastigheten Gyljen 5:2 försäljes till Jan Olofsson för en anbudssumma av 24
320 kr

-

Att fastigheten Gyljen 2:101 försäljes till Jan Olofsson för en anbudssumma av
800 kr

-

Att fastigheten Gylj en 2:105 ej försälj es

-

Att del av fastigheten Gyljen 2:97 försäljes till Stig Landström för en
anbudssumma av 10 000 kr

-

Att del av fastigheten Västervik 1:22 försäljes till Ewa Johansson för en
anbudssumma av 1050 lo.

-

Att uppdra till teloiiska avdelningen Kenneth Sköld att utfoima köpeavtal

Beslutsunderlag
1 Anbudsutvärderingsprotokoll, 2014-09-29, se D m 588-2014
2 Kommunstyrelsens protokoll, 2014-09-29 § 76

Protokollsutdrag till:
- Berörda anbudsgivare
- Kennet Sköld teknisk chef
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Dnr 899-2012

Anhållan om att köpa Heden 9:10 på Kangis
Kommunfullmäktige beslutar

-

Sälja Heden 9:10 till Elisabeth Dahlström Kangis 89, 956 91 Överkalix till en
köpeskilling av 5000 kr

-

Kostnader för fastighetsbildning och lagfart bekostas av köparen

Bakgrund
Elisabeth Dahlström Kangis 89, 956 91 Överkalix anliåller i en slaivelse att köpa
Heden 9:10 på Kangis.
Kommunstyrelsens förslag
-

Sälja Heden 9:10 till Elisabeth Dahlström Kangis 89, 956 91 Överkalix till en
köpeskilling av 5000 kr

-

Kostnader för fastighetsbildning och lagfart bekostas av köparen

Beslutsunderlag
1 Anhållan om markköp, 2012-09-28, se Dnr 899-2012
2 Kommunstyrelsen protokoll 2014-09-15 § 74
Protokollsutdrag till:

-Elisabet Dahlström
-Kenneth Sköld teknisk chef

Justerares signatur
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UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmälctiges sammanträde sessionssalen måndag 29 september
2014 kl. 14.00-15.30
Ledamöter
Anne Jakobsson-s
Birgitta Persson- s
Christina Hjelm -c
Mikael Larsson-v
Bengt-Erik Rolfs-s
Otto Larsson -s
Gunnar Nilsson - c
Marianne Jalcobsson-s
Lennart Holm-s
Jonas Karlsson-s
Gunnar Liljebäclc-c
Maria Partanen- s
Dan Hagström-v
Ivan Gustavsson-s
Gunnar Ostlund-s
Håkan Andersson-c
Kristina Olofsson-v
Hanna Persson-s
Kennerth Moberg-mp
Bo-Gunnar Wennberg-s
Maria DalebrandBrännaman-s
Göran Larsson-fp
Sarah Karlsson-c
Sven-Erik Elclund-s

Närv. Kommentar
X
Ordförande under dagens
sammanträde
X
X
X
X
X
X
X
X
Justerare av dagens protokoll
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerare av dagens protokoll

Tjänstg, ersättare
Ove Enhult-s
Leif Nylund-s
Peter Larsson-m
Maria Nilsson-v

X
X
X
X

Ers. för Monica Wäppling
Ers. för Kristina Åhl
Ers. för Matz Flink
Ers. för Sven Nordmark

Ej tjänstgörande ersättare
Thomas Nilsson-fp

X

Summa/Totalt närvarande

29
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ÖVERKALIX KOMMUN

<Detårsravport
januari -juni 2014

Foto: Therese Henriksson

Beslutat av
kommunfullmäktige
2014-09-29 § 5 1
Bilaga 2

Kommunalrådet har ordet
TT1

År 2014 har förutspåtts bli ett av de allra tuffaste åren när det gäller
ekonomin och så ser det också ut. I dagsläget uppvisar vi ett
prognostiserat underskott på - 3,9 miljoner kronor. En bidragande
orsak till underskottet är förändringen inom hemsjukvården. I februari
2013 tog kommunerna i länet över verksamheten från landstinget. Det
härför Överkalix kommun tyvärr medfört högre omställningskostnader
än vi beräknade.
För att vi ska komma till minst ett nollresultat fortsätter vi att se över
samtliga av våra verksamheter. Ett exempel är uppstarten av omorganisationen inom
socialnämndens verksamhetsområde. Bam- och utbildningsnämnden följer vi också upp
kontinuerligt.
Samtidigt måste vi öka våra intäkter dels genom att fler flyttar hit, men också genom att se
till att företagen mår bra och kan expandera. Nu kan vi också se att näringslivskontorets
grundarbete har börjat ge resultat. En redovisning av det arbetet finns i denna delårsrapport
Under det här året har vi investerat i en för kommunmedborgarna, mycket viktigt
infrastruktursatsning. Vi ser till att ge "bredband till byn". Nu gräver vi ned fiberoptisk kabel i
marken som möjliggör en snabb och säker datauppkoppling för invånarna. Först ut är
Vännäsberget och därefter står Boheden på tur.
Torget är, och har varit upp till diskussion. Nu jobbas det för fullt med de två etapper som
ska utföras under detta år. Fullmäktige har i investeringsbudgeten avsatt 500 000 kronor till
detta. När planteringarna växer till sig och allt är på plats så kommer det att bli en fin
mötesplats och ett trevligt inslag i centrumutvecklingen.
Första halvårets invånarantal visar på en minskning med en person. Jag tycker det känns
som att trenden i befolkningsminskningen har brutits och att det syns ovanligt många
barnvagnar ute på samhället.
Nu närmar sig valdagen. I media rapporteras det dagligen från länder som inte har
möjlighet att påverka sin situation genom demokratiska val. Den möjligheten har vi i
Sverige, därför uppmanar jag alla att använda den rätten och gå och rösta!
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OVERKALIX KOMMUN- KOSTNADER FÖR OLIKA VERKSAMHETER
Nedanstående nyckeltal baserar sig på Bokslut 2013 och är hämtade ur SCB:s tabeller för
"Räkenskapssanunandrag för kommuner och landsting" samt fi-ån Kolada, kommuner och landstings databas.
Riket

Länet

Överkalix
för eg år
Förskoleverksamhet kr/inskrivna bam

108 613

(112 167)

134 760

125 480

Grundskola kr/elev

121 402

(120 124)

109 231

98 576

Gymnasieskola kr/elev

152 803

(136 572)

132 423

115 675

Hemtjänst kr/vårdtagare

178 867

(104 401)

227 077

255 905

Äldreomsorg i särskilt boende, exld lokalkostn, la/brukare

701 765

(793 732)

716 745

689 786

Individ o - familjeomsorg kr/invånare

1 681

(1 461)

2 950

3 413

Arbetsmarknadsåtgärder kr/invånare

178

(198)

422

393

53 622

(48 620)

43 306

34 358

Personalkostnader kr/invånare

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
kommunen har en kostnadsnivå som är högre än
vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse
visar det omvända. (Siffrorna avser 2013, de inom
parentes 2012)

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

Barnomsorg

Äldreomsorg

19,4

16,3

4,0

-45,4

(9,3)

(19,0)

(9,2)

(-30,5)

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad
och standardkostnad

I jämförelse med andra kommuner har Överkalix
kommun hög andel av brukarna inom äldreomsorgen i särskilt boende och låg andel i ordinärt
boende. Det kan vara en av förklaringarna till att
den totala kostnaden är högre än vad som motiveras av kommunens struktur. Den procentuella
skillnaden mellan redovisad kostnad och standardkostnad har minskat från föregående år.

A v ovanstående kan utläsas att individ- och
familjeomsorgen har lägre kostnader än vad som
motiveras av den egna strukturen.
Barnomsorgen och grundskolan ligger betydligt
över vad som motiveras av den egna strukturen.
Den procentuella skillnaden för barnomsorgen har
minskat i jämförelse med föregående år medan den
har ökat for grundskolan.
Antal

Ind- och
fam. omsorg

Grandskola

Länet

Överkalix

årsarbetare

107,2
6,8
18,2
52,9

Antal årsarbetare per 1000 invånare
- därav förskola och fritidshem
- därav utbildning
- därav äldre- och funktionshindrade

(103,3)
(7,2)
(16,2)
(50,5)

91,3
10,0
17,2
40,6

I Överkalix kommun är hög andel av invånarna sysselsatta inom vård och omsorg om äldre och
fiinktionshindrade.
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72,8
10,7
16,8
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Omvärldsanalys
Stiftelsen Överkalixbostäder redovisar i sin helårsprognos ett överskott på 131 tkr, vilket är bättre än
budget. Stiftelsen har 341 bostadslägenheter. V i d
halvårsskiftet är 5 lägenheter i stiftelsens bestånd
outhyrda

Ekonomisk återhämtning väntas
Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli starkare än de
närmast föregående åren men är fortfarande relativt
låg. Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut.
Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska
exportens utveckling varit förhållandevis svag under
början av året. Nästa år förväntas dock exporten öka
och ökningen antas bli än kraftigare 2016-2017.

Överkalix Värmeverk AB redovisar ett negativt resultat
för halvåret villcet är sämre än föregående år. Ett
negativt helårsresultat befaras.
Konmiunens prognostiserade resultat för 2014 är
negativt och uppgår till -3,9 mkr. Samtliga nämnder har
i uppdrag att vara återhållsamma under återstående tid
av året för att om möjligt eliminera underskottet.
Nyttjande av resultatutjämningsreserven kan bli
aktuellt för att uppnå ett nollresultat.

Tillväxen i svensk ekonomi under första halvåret
kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som
investeringar har vuxit i relativt snabb takt. Bland
annat har bostadsbyggandet, sysselsättningen och
reallönerna ökat under senare år samtidigt som
skattesänlaiingar genomförts. Den inhemska efterfrågan mattas dock troligen av under 2016 och 2017.

Koncernens resultat uppgår till -2,4 mkr vid halvårsskiftet.

Sysselsättningsutvecklingen
Låg inflation och svag produktivitetstillväxt har
medfört en försvagad lönsamhet i svenskt näringsliv.
Även lönekostnaderna har haft en svag utvecklingstakt.

Koncernens årsresultat
6,5

6,4

6,2

1,9

Sysselsättningen har utvecklats betydligt mer positivt än produktionen, s k "growthless jobs". Det är
under årets första kvartal som antalet arbetade
timmar ökat, under andra kvartalet har antalet stått
stilla. SKL:s bedömning är att sysselsättningen
kommer att öka något under hösten i takt med att
tillväxten tar bättre fart. Först 2015 beräknas arbetslösheten minska mer markant och sjunka ner till
6,6 % vid mitten av 2016.

-4 J

2010

2011

2012

2013

jitn-14
-2,4

Kommunkoncernen har en svag och därmed sårbar
ekonomisk situation.
Koncernens totala soliditet uppgår till 34 % per den
30/6, kommunens till 48 %. Soliditeten har förbättrats
något under året för både kommunen och koncernen
beroende på att skulderna har minskat. Soliditeten är
lägre än både länets och rikets medeltal. I jämförelse
med kommuner med invånarantal under fem tusen och
i jämförelse med andra glesbygdskommuner ligger
Överkalix i närheten av medeltalet.

Den kommunala sektorn kommer trots skatteunderlagets tillväxt få svårt att uppnå tillräckligt bra
resultat de närmaste åren. Det beror på den demografiska utvecklingen och mholkningen av de generella statsbidragen. I år och nästa år väntas uppemot
70-80 kommuner att inte klara balans i sin ekonomi,
jämfört med 20-30 de senaste två åren.
(Källa: Sveriges Kommuner och Landsting
MakroNytt 2/2014)

Inräknat pensionsskulden är soliditeten negativ och
lägre än för jämförbara kommuner.

Utveckling i kommunen

Överkalix kommun måste fortsätta arbetet med att
anpassa sina verksamheter, dels efter den minskande
befolkningen men också efter de ekonomiska förutsättningar som ges för planperioden. Samtidigt är det
vilctigt att värna om den höga kvalitet som kommunens
verksamheter uppvisar.

Ekonomiskt läge
Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överlcalixbostäder och Överkalix Värmeverk A B .
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Väsentliga händelser under året och
planer för framtiden
Kommunstyrelsen
Ett antal större projekt har påbörjats under året.
Upprustningen av Bränna camping del 1, har omfattat t ex upprustning av parstugorna, nya möbler,
textilier och annan inredning samt renovering av
toaletter i toppstugorna. I mitten av sommaren
anlades också en ny minigolfbana. Upprustningen
har mottagits mycket positivt av våra campinggäster.
Överkalix IF har haft ansvar för drift och underhåll
under sommaren. Kommunstyrelsen kommer att
arbeta fram ett förslag angående utvecklingen av
Bränna camping.

Räddningstjänsten larmades ut 30 gånger under
perioden januari till juni. Med anledning av "Lag om
skydd mot olyckor" och arbetet med information till
allmänheten har räddningstjänsten deltagit i projelctet
Säkrare by vid två tillfällen, i Allsån och i Svartbyn.
Från alkoholhandläggaren rapporteras att genomgång
av avgifterna har skett under våren. Nya avgifter gäller
fr.o.m. 1 maj.
Brottsförebyggande arbetet (Brå) har fortsatt efter upprättad handlingsplan med en föreläsning och information riktad till föräldrar. En omfattande antilangningslcampanj har genomförts. Ett projelct för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan
kommunerna i östra Norrbotten har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen.

Den 31 maj invigdes konstgräsplanen. Fotbollen har
fått ett stort uppsving och har nu mer än 100 utövare.
Glädjande är att vi på nytt har både flick- och pojklag.
Ombyggnationerna av torget har påböljats. Målsättningen är att torget ska bli en naturlig mötesplats
för medborgare och besökare.

I Psynlc, ett arbete med samverkan kring barn och
ungas psykiska hälsa, har en utvärdering färdigställts
och en handlingsplan för det fortsatta arbetet har upprättats utifrån den. Ett utbildningskoncept för personal
har tagits fram.

En renovering av motionshallen är projekterad under
våren samt en större ombyggnad av ventilationssystemet på Brännagården.

I arbetet med den europeiska jämställdhetsdeklarationen C E M R har processledare deltagit vid kommunförbundets utbildningsdagar. Kommunfullmälctige har
den 28 april godkänt den handlingsplan som arbetats
fram.

Ny organisation av teloiiska kontorets verksamheter
har genomförts på försök under våren och permanentades i juni. Det har bl a inrättats en befattning
som arbetsledare i kommunaltelcnik med ansvar för
V A , vatten och avlopp.

Kommunens arbete med "Sunt L i v " handlar om att
skapa hållbara arbets villkor och god hälsa i arbetslivet.
Inom projektet har en workshop med inspirerande
föreläsningar genomförts.

Överkalix koimnun har tillsammans med Övertorneå, Haparanda och Kalix kommuner beviljats
medel för sitt projelct "Samverkan Östra NoiTbotten". E n projektledare på 40 % håller samman
arbetet vars styrgrupp består av kommunchefen och
kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun.
Under våren har två förstadier presenterats: gemensam myndighetsnämnd samt gemensamt lönekontor.
Förstadierna kommer att processas politiskt under
hösten.

För administrationen har våren innehållit en rad utmaningar. Överkalix kommun har genomfört en stor bankupphandling som i sitt införande varit mycket resurskrävande både för ekonomi- och personalkontoret.
Socialnämndens förändringar har krävt medverkan vid
förhandlingar samt framtagande av handlingsplaner.
Supervalåret, EU-valet samt förberedelserna för
rilcsdags-/landstings- och kommunalvalet, har genomförts med befintlig personal samt valförrättare.

Flyktingverksamheten har utökat antalet platser
inom mottagandet av ensamkommande bam. I samband med utökningen har ett antal arbetstillfällen
skapats som i sin helhet finansieras av Migrationsverket, såväl på boendet som på skolan och inom
socialnämndens område.

Under våren har arbetet i nämnder och styrelser inriktats på att klara förvaltningamas ekonomi. Centrala
ledningsgruppen har arbetat med gemensamma åtgärder för att minska det befarade underskottet. Åtgärderna har inte påverkat resultatet mer än marginellt.
Arbetet kommer nu att intensifieras för att komma
tillrätta med ekonomin.

Från räddningstjänsten redovisas följande stöire
händelser. Säkerhetssamordnaren har gått en utbildning i tillsyn och olycksförebyggande arbete. Tre
nya brandmän har anställts och en har avslutat sin
anställning.
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vattenläcka som försenade ombyggnationen på det
särskilda boendet.

Barn- och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet
med översyn av lokalfrågan för grundskolan. Lokalerna behöver anpassas till den verksamhet som
kommer att bedrivas i framtiden. Strandskolan har
fått en renovering av korridor och cafeteria. I korridoren finns ett utökat antal sittplatser och nya elevskåp.

Under våren anställdes en ny chef för individ- och
familjeomsorgen. Belastningen på individ- och familjeomsorgen är hög och det är svårt att få ut biståndstagare ur ekonomiskt bistånd. Det finns ett antal
biståndstagare som är utförsäkrade, det vill säga att
personer är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande mkomst.
Kostnaden för barn- och ungdomsvård har under en
längre tid varit lägre än i jämförelsekommuner men har
ökat under första halvåret.
Stödet för våldsutsatta och våldsutövare fortsätter i
samverkan mellan kommunerna i NoiTbotten, polismyndigheten, N L L , åklagarmyndigheten och ideella
organisationer. E n länssamordnare har tillsatts som en
gemensam resurs. Dessutom har kommunerna i östra
Norrbotten samverkat under en gemensam samordnare.
Tjänsten har finansierats via projektmedel. Kampanjen
"Bryt tystnaden" fortgår även under 2014 med
gemensam finansiering från N L L och Länsstyrelsen.

Cafeterian har fått nya möbler och eleverna har haft
ett stort inflytande i utformningen av de olika
lokalerna.

Hemsjukvården kostar mer än beräknat. Den stora
bristen på sjuksköterskor har varit och är ett problem,
här kommer stora insatser att krävas för att hitta verksamma lösningar. Under våren har det som mest varit
20 personer inskrivna samtidigt inom hemsjukvården.
Flera har en psykiatrisk problematik och utöver dessa
ärenden har sjuksköterskorna hembesök hos ett antal
patienter.

Utvecklingsarbetet fortsätter för att förbättra arbetsmiljön för elever och personal. Tillsammans med
företaget M E A har en utökad ledningsgrupp arbetat
med vision och mål för grundskolan. Kvalitetsutvecklare och förstelärare har deltagit i processarbetet. Två nya förstelärare är utsedda att böljar
sina tjänster 1 juli.

Bygg- och miljönämnden anställde under senhösten
2013 en livsmedelsinspektör. Tjänsten delas mellan
Överkalix och Övertorneå kommuner.
Omfattande ersättningar av befintliga dataprogram
inom bygg- och miljönämndens verksamhet kommer
att ske de närmaste åren. Kartprogramet, AutoKa-Vy,
utgår under år 2014 och ett nytt ska upphandlas.

B U N har under våren fastställt rutiner för det
systematiska kvalitetsarbetet för huvudman och
enheter.

Överkalix Värmeverk AB
investerar i en ny panna.
Investeringen berälaias uppgå till
ca 10,5 mkr och kommer att
medföra både större driftssäkerhet,
miljövinster och sänkta produktionskostnader. Målet är att den
nya pannan ska vara i drift under
slutet av 2014.

Med stöd av statliga medel, yrkesvux, har en ny
förarutbildning med sju elever startat den 14 mars.
Socialnämnden har under våren förstärkt med en
tjänst på biståndshandläggningen. Överkalix har
varit den kommun i landet som haft flest ärenden per
biståndshandläggare. Detta är en kvalitetssälcring då
insatsema inom vård och omsorg kommer att kunna
följas upp.

Stiftelsen Överkalixbostäder planerar att utreda
möjligheterna till nya och mer kostnadseffektiva
värmealternativ, t ex solvärme, för vissa fastigheter. En
av stiftelsens målsättningar är att kontinuerligt utveckla
fastighetbeståndet, varav ett exempel är byggnationen
av balkonger på Föreningsgatan.

När det gäller äldreomsorgen har alla gynnande
beslut kunnat verkställas inom rimlig tid. Under
första halvåret har efterfrågan på kortboplatser varit
högre än tidigare år. Tallviksgården har haft en
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Näringslivsutveckling
Andelen företagsamma i kommunen är fortsatt hög.
Överkalix är femte mest företagsamma kommun i
länet. Överkalix har klättrat rejält i Företagarnas och
UC:s årliga tillväxtmätning 2013. Från placering 214
till plats 64. Mätningen visar på den positiva utvecklingen bland kommunens företag som fortsätter att
skapa tillväxt och som har blivit ekonomiskt starkare.
Ny mätning beräknas ske under hösten 2014.

Under första halvåret 2014 har näringslivskontoret
fortsatt utvecklingsarbetet både i den löpande verksamheten samt i projelctet Framtid i Överkalix
(Framöver), Utöver kommunens egna projelct och
aktiviteter deltar konimunchefen och näringslivschefen i projekten Besökslandet och Dags att
Designa Norrbotten. Målet är att stärka attraktionskraften för kommunen.
Inom projekt Framöver har arbetet första halvåret
2014 inrilctats på:
•
befintliga företag
•

samverkan

•

cenfrumutveckling

•

varumärket och information

•

skog och logistik

•

vindkraft

•

samordning

•

näringslivsstrategi

Befolkningsutveckling
Överkalix koimnun har under första delen av året
minskat antalet invånare med 1 person och
invånarantalet uppgår den 30/6 till 3 435 personer.
Som jämförelse kan nämnas att under 2013 minskade
befolkningen med 13 personer under första halvåret
men för hela året blev minskningen 61 personer.
Antal invånare

30/6

3700

Under projekttiden har 37 företag haft kontakt med
projektet och fått hjälp med företagsutveckling, allt
från organisations- och marlcnadsfrågor till ansökningar gällande företagsstöd. Fyra företag har utvecklat nya produkter och tjänster. Nio företag har
startat nya samarbeten.

3500
3300
3100
2010 2011

2012 2013

2014

Flyttningsnettot var positivt under första halvåret.
Totalt flyttade 72 personer fi-ån Överkalix medan de
inflyttade uppgick till 83 personer. Det innebär ett
positivt flyttningsnetto på 11 personer.

I juni månad beslutade kommunfullmälctige om
näringslivsstrategi för Överkalix. Näringslivsstrategin ska bland annat klargöra kommunens roll
inom näringslivsområdet. Den ska ge ett underlag
för att prioritera strategiska och långsiktiga insatser
samt peka ut konkreta alctiviteter.

Födelseöverskottet är negativt, under första halvåret
2014 har 10 personer förts och 23 har avlidit. Det ger
ett negativt födelsenetto på -13 personer att jämföras
med tidigare års helårssiffor enligt nedan.

Energieffektivisering i företag har samordnats med
Nenets projelct Stärkt affärsutveckling via energioch klimatsmart företagande. Arbetet med nya
etableringar och utveckling fortsätter fi-ämst inom
områdena vindla-aft, skogsnäring och handel.

Födelseöverskott

30/6

Det lokala företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning har försämrats. Ranking 2014
baseras på enkätsvar hösten 2013 och resultatet
presenterades i maj 2014. Överkalix kommun har
sjunkit i ranlcingen fi-ån plats 265 till plats 285.
Några av de faktorer som bör prioriteras enligt
undersökningen är kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder, dialog mellan företag och
kommunledning, kommunens service till företag
samt kommunens upphandlingar.
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-60
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-40
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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.

Under våren påbörjades ett arbete med att gå igenom
kommunens upphandlingar och under hösten fortsätter arbetet med att ta fram en inköpspolicy.
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Uppföljning av prioriterade mål
En viktig del av styrningen av verksamheten i
Överkalix kommun utgörs av de prioriterade mål
som kommunfulhnäktige fastställt i budgeten.

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

Finansiella mål
Finansiella mål, fastställda av K F
i budget 2014

Utfall och prognos 2014

Måluppfyllelse

Årsresultatet ska vara positivt

Utfallet för halvåret är -3,4 mkr och
prognosen för helåret uppgår till
-3,9 mkr.

Nej avseende den löpande
verksamheten.

Oförändrad utdebitering

Oförändrad

Ja

Soliditeten ska förbättras under
planperioden

Soliditeten har förbättrats för
kommunen och också för
koncernen.

Ja

Nettoinvesteringarna bör ej
överstiga 25 miljoner under
planperioden, ej heller 10 miljoner
under ett enskilt år

Enligt prognosen kommer årets
investeringar att uppgå till 11,3 mkr.

Nej

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
För innevarande år pekar prognosen på ett negativt
resultat, -3,9 mkr. Första halvåret redovisar ett
minus på 3,4 mkr. Personalkostnaderna, vilken är
den i särklass största kostnadsposten, bin lägre
under andra halvåret eftersom den stora semesterperioden infaller i juli.

För år 2014 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 for framtida pensionsutbetalningar samt
reinvesteringar i tillgångar.

Under 2013 reserverades medel i en resultatutjämningsreserv vilken kan komma att nyttjas i bokslut
2014 för att på så vis uppnå kommunallagens krav
på balans i ekonomin.

Soliditeten har förbättrats något under året.
Investeringarna berälaias bli lägre än budgeterat men är
fortfarande högre än uppsatt mål.

Eventuellt kommer beslut om återbetalning av 2004
års sjukförsäkringspremier. Om beslutet fattas under
året ska det medräknas i resultatet. Tillsammans med
stor återhållsamhet i verksamheterna finns då möjlighet till ett positivt resultat.
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Kommunens verksamhetsmål
Kvalitetsområden fastställda av
K F i budget 2014

Utvärdering

Måluppfyllelse

Din kommuns tillgänglighet

Mycket bra eller godkänt på
undersökta indikatorer.

Ja

Trygghetsaspekter i din kommun

Mycket bra på undersökta
indikatorer.

Ja

Trenden visar en klar förbättring.

Nej, utveckling inom detta område
är prioriterat.
Ja, och här pågår ett ständigt arbete
med förbättringar.

Din delaktighet och koimnunens
information
Din kornmuns effektivitet
Din kommun som
samhällsutvecklare

De i budgeten utvalda indikatorerna
visar goda resultat.
Resultaten ligger nära övriga
kommuners medeltal. Kommunen
har liten direkt påverkansmöjlighet.

Det är av vikt att de resurser som används i kommunens verksamhet visar på god kvalitet och fördelas i
enlighet med de politiska prioriteringarna.
Överkalix kommun genomför olika kvalitetsundersökningar, bl a via det landsomfattande nätverket
"Kommunens kvalitet i korthet, K K i K " .
Kvalitetsmått inom fem olika områden har tagits fram
för att vara indikatorer för den verksamhet som
bedrivs i kommunen.
De resultat som uppnås för de olika måtten jämförs
med övriga kommuners resultat och jämförelse kan
också göras för utvecklingen över tid. Syftet är också
att hitta goda exempel på hur verksamheter kan
drivas på ett effektivt sätt och med god kvalitet.
Bland samtliga mått som ingår i K K i K har några
inom varje område prioriterats. Dessa mått redovisas
i budgetdokumentet "Budget 2014, plan 2015-2017".
http://www.overkalix se/Documents/Budget/Budget%202014pdf

Insamling av resultat och utvärdering görs under
slutet av året varför ingen ny uppföljning redovisas i
delårsrapporten utan uppgifterna är desamma som i
årsredovisningen och avser då i huvudsak år 2013.
Utförliga redovisningar av de undersökningar som
gjorts inom ramen för projektet K K i K fmns på
kommunens hemsida. hltp://www.ovefkalix se/sv/Kommunal-service/
(Dokument finns i kolumnen till h ö g e r . )

I det följande ges exempel på arbete som har pågått
under året med syfte att uppnå uppställda mål.

Utvecklingsområde på lång sikt.

Inom omi-ådet tillgänglighet har erbjudande om
barnomsorg på obekväm arbetstid föreslagits.
När det gäller tiygghetsaspekter har en rad aktiviteter
utförts i enlighet med Överkalix kommuns och
polisens genomförandeplan för brottsförebyggande
insatser. T ex har föreläsning om föräldraskapets
betydelse och mformation om alkohol och droger
hållits.
Inom området delaktighet och kommunens information handlar det mycket om kommunens hemsida
som informationskanal. Här har under första halvåret
arbetet med upphandling av ny hemsida samt planering för implementering av nya funktioner skett.
Kommunen har också startat en facebooksida.
Under året har en rad informationsträffar med olika
teman genomförts. Kommunen har också haft ett
antal sidor i det lokala annonsbladet där man informerat om kommunens verksamheter.
Inom området effektivitet har insatser gjorts för
förbättrad fysisk studie- och arbetsmiljö inom
skolområdet. Arbetsmiljöverket har godkänt och
avslutat ärendet vad gäller handikappanpassning av
våtutrymmen inom äldreboenden. Personal inom
äldreomsorgen har genomgått utbildningar inom
värdegrundsområdet. Detta är exempel på åtgärder
som bör hjälpa till att även fortsättningsvis få bra
kvalitetstal.
Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse
Den sammanvägda bedömningen är att kommunen
inte fullt ut kommer att nå uppsatta mål på helårsbasis.
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Finansiell analys
3.

I följande avsnitt analyseras kommunens finansiella
utveckling och ställning med hjälp av olika nyckeltal. Med koimnun avses nämnderna och finansförvaltningen, det vill säga den i huvudsak skattefinansierade verksamheten.

%

Boksl

Boksl

Prognos

2012

2013

2014

5,8

3,4

Årets resultat

5

6,9

3,4

4.

l

2010

i

2011

l

2012

n

l

m

2013

Balanskravsutredning
Periodens redovisade resultat
Justering reavinst/förlust mm
Justerat resultat

Långfristiga skulder
Boksl

Boksl

30/6

Mkr

2012

2013

2014

Långfristiga skulder

32,3

31,3

30,8

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

-3,4 mkr

L å n g f r i s t i g a skulder

-3,4 mkr

80

32,3

31,3

30,8

20

o

T

2010

Boksl

Boksl

Prognos

2012

2013

2014

11,6
Nettoinvesteringar (Mkr)
Skatteintäkter & statsbidrag• 210,3

15,8
212,0

11,3
216,9

7,5

5,2

5,5

30/6

69,1

40

2011

2012

2013

1

1

1

1

2014

Överkalix Värmeverk lånade tidigare via kommunen
men lånar nu direkt från extern långivare, därav den
stora förändringen. Amortering på övriga lån görs
löpande.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar/
skatteintäkter & statsbidrag %

75,4

60

För de närmast föregående åren redovisas positiva
resultat. Delar av de resultaten är avsatta till en
resultatutjämningsreserv och nyttjande av reseven
kan bli aktuellt för att uppnå ett nollresultat för
helåret 2014.

För år 2014 beräknas investeringarna uppgå till
11,3 mkr motsvarande 5,2 % av skatter och bidrag.

9
C a

48

-3,9

Prognosen för 2014 pekar på ett negativt resultat på
3,9 mkr. Per 30/6 uppgår resultatet till -3,4 mkr.

2.

47

•

0
-5

38

Räknat med pensionsskulden bin soliditeten negativ.

5,8

5,7

30/6

2014

Soliditeten berälaias som eget kapital i förhållande till
totalt kapital.

-3,9

Årets resultat
10 n

Boksl

2013

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång
sikt. En hög soliditet leder till en bättre förmåga att tåla
framtida konjurJdumedgångar. Soliditeten för kommunen har förbättrats något. Eget kapital har minskat p g a
de negativa resultatet men samtidigt har skulderna,
främst de kortsiktiga skulderna minskat.

Å r e t s resultat

Mkr

Boksl

2012

Soliditet

Resultat och kapacitet
1.

Soliditet
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Risk och kontroll
5.

7.

Likviditet ur ett riskperspektiv

Likviditet
Likvida medel
Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, m k r

9

Boksl

Boksl

30/6

2012
26,6

2013
24,0
80
-9,8

2014
17,5
72
-12,2

4
-4,7

2)

1) Med kassalikvidilet
varulager/kortfristiga

avses omsättningstillgångar
shilder

exklusive

2) Med rörelsekapital
kortfristiga skulder

avses omsättningstillgångar

minus

Total pensionsskuld uppgår till 130,1 mla- per den sista
december 2013. Ingen ny pensionssloildsberäkning har
upprättats till delårsrapporten varför hänvisning görs
till årsredovisning 2013 för närmare specifikation av
skulden. Enligt prognosen kommer ansvarsförbindelsen
avseende pensionsförpliktelser äldre än 1998 att
minska något kommande år.
Finansiering av pensionsförpliktelsen sker i form av
åteiiåning. Medlen fmns placerade i kommunens
anläggningstillgångar. Ur ett riskperspektiv är det
viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några
medel inte fmns fonderade för att möta de betalningar
som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

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 och dessutom är en stor
del av årets investeringar ännu inte betalda. Ett
negativt kassaflöde fi-ån den löpande verksamheten
tär på likviditeten.
Kommunen har en kontinuerlig inbetalmng av
skattemedel och en beviljad checkkredit på 7,5 mkr
vilkenkan nyttjas vid behov. Sammantaget bedöms
ingen likviditetsbrist i det korta perspeldivet men
investeringar kan komma att behöva finansieras med
nya lån.

6.

Räntor och valutor
Bokslut

Bokslut

Lån, rörlig ränta, mkr
Därav kortfristig del
Därav vidareutlånat

2012
36,1
2,0
11,8

2013
23,3
2,0
0,0

2014
22,8
2,0
0,0

Lån med bunden ränta
Därav vidareutlånat

30,0
20,0

10,0
0,0

10,0
0,0

Totalt lånebelopp

66,1

33,3

32,8

Pensionsskuld

30/6

Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett sämre
räntenetto. Någon stöire räntehöjning bedöms inte vara
aktuell under den närmaste framtiden.
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Driftredovisning 2014
Mkr

Utfall
Jan-juni
2013

Utfall
Jan-juni
2014

Prognos
helår

Kommunstyrelsen

-24,7

-24,5

-48,8

Budgetawikelse
helårsprognos
-1,2

Barn- och utbildningsnämnden

-37,1

-36,7

-69,8

-0,8

Socialnämnden

-47,1

-48,0

-95,0

-4,6

-0,2

-0,5

-1,1

0,1

-109,0

-109,6

-214,7

-6,5

Övriga poster i verksamhet (pensionskostnader mm)
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansnetto
Återföring kapitalkostnader

-3,8
69,2
36,5
-0,3
2,2

-4,3
70,9
37,6
-0,3
2,3

-9,0
141,8
75,1
-0,5
3,4

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

RESULTAT

-5,2

-3,4

-3,9

-3,9

Bygg- och miljönämnden
Summa nämnder

Skatteintäkterna beräknas bli högre än budgeterat.
Skatteprognosen för 2014 är något förbättrad och
befolkningsminslaiingen blev inte fullt så stor som
befarades vilket påverkar såväl skatteintäkter som
statsbidrag/utjämning positivt.

Samtliga nämnder, förutom bygg- och miljönämnden, beräknas överskrida sina budgetramar.
Kommunstyrelsen prognostiserar underskott för
bland annat de telcniska verksamheterna och ITverksamheten. IT-verksamheten dras med höga
kostnader för systemdrift och många driftavbrott
under sommaren. Satellitboendet visar ett underskott på grund av outhyrda lägenheter.

Tidigare år har återbetalning av sjukförsäkringspremier bidragit positivt till redovisade resultat. E n
utredning pågår för närvarande för att ta reda på om
det är praktiskt möjligt att alls genomföra någon
återbetalning av 2004 års premier. Om A F A s
styrelse fattar beslut i olctober ska intäkten enligt
gällande redovisningspraxis bokföras på år 2014.
För Överkalix del handlar det om ca 2 lrtkr.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
budgetunderskott på ca 0,8 mkr. Störst underskott
redovisas for grundskolan.
Socialnämnden är den nämnd som prognostiserar
störst budgetunderskott, 4,6 mkt-. Den planerade
förändringen inom äldreomsorgen är förskjuten i tid
vilket bidrar till underskottet. Vård i familjehem
och kostnader för försörjningsstöd beräknas överskrida budgeterade belopp.

Samtliga nämnder och styrelser arbetar för att
minska sina kostnader och som sista utväg kommer
nyttjande av medel fi-ån resultatutjämningsreserven
att föreslås.

Handikappomsorgen redovisar också underskott
beroende på att ersättningen från Försäkringskassan
inte täcker personalkostnaderna för personlig
assistans.
För ytterligare information och större detaljredovisning hänvisas till budgetprognos 2014-06-30.
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Investeringsredovisning
Tkr
Projekt
Inventarier kommunkontor
Inventarier räddningstjänsten
Va-nät
Furunäsets miljöcentral
IT-investeringar
Bredband/stomnät
Brännagården
Älven utvändig miljö
Älven och Ängen fasader mm
Gatubelysning
Motionshall
Tillbyggnad industrihus
Idrottsplats
Busstation
Kornmunens hemsida
Projekt E-nämnden
MSB reservkraft
Renstigen ombyggnad
Rep/omb Älgst & Lostigen
Kreativa miljöer Prästgården
Bränna camping
Terminal
Centmmutveckling
Kost/lokalvård
Summa kommunstyrelsen:

Utfall
Jan-juni
2014
0
149
291
61
0
0
279
0
0
251
0
70
74
7
2
0
0
252
0
0
282
0
36
24

Budget
helår
2014
50
225
870
150
500
500
450
150
200
800
1 600
3 000
0
0
400
300
500
200
400
650
500
500
500
100

0
0
0

180
280
84

Inventarier Brännagården
Inventarier Tallviksgården
Inventarier omsorgen
Inventarier socialnämnd, hemsjukvård
Summa socialnämnden:
Inventarier bibliotek
Inventarier BUN
IT
Summa barn- och utbildningsnämnd!;n:
Summa investeringar

Prognos
2014
50
225
870
150
500
500
730
200
200
800
1 600
200
80
7
400
300
500
252
400
650
500
250
500
100
9 964
140
150
84

Budgetavvikelse
2014
0
0
0
0
0
-280
-50
0
0
0
2 800
-80
-7
0
0
0
-52
0
0
0
250
0
0
40
130
0

374
0
234
0

150
700
150

2 012

14 089

150
700
150
1000
11338

0
0
0
2 751

Den största avvikelsen, 2,8 mkr, beror på att den
planerade tillbyggnaden av industrihus utgår då
hyresgästen valt att ta över projektet.
När det gäller projekteringen av en terminal har
uppehåll i arbetet gjorts vilket förklarar avvikelsen.

A v investeringsredovisningen framgår att kommunen har en budget på 14,1 mkr för de kommunala
investeringarna under 2014. Prognosen för helåret
2014 pekar på ett utfall på 11,3 mla-.

12

Q / }

Tilläggsbudget
2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Personalckonomisk redovisning

Delårsrapport j anuari-juni 2014

Personalekonomisk redovisning
Inledning

Personalkostnader

De personalpolitiska åtgärder som redovisats för 2013
har i ett flertal fall fortsatt under 2014. Samarbetsprojektet med A F A som påböijades under hösten 2006
har avslutats med A F A som samarbetspartner, men
projelctet fortsätter inom kommunen. I projektet med
A F A har de anställdas hälsa och arbetsmiljö kartlagts
genom medarbetarenkäter.

Den externa lönekostnaden för kommunens anställda
har ökat när man jämför första halvåret 2014 med
samma period 2013.

För att säkerställa att rätt kompetens fmns och för att
öka kommunens attraktivitet som arbetsgivaren har
arbete påböljats med att undersöka möjligheten att
erbjuda alla anställda heltid men även med möjlighet
att arbeta deltid.

Lönekostnaderna för de olika nämnderna har förändrats
enligt följande:

Samtliga förvaltningar har ökat sina kostnader. Den
största ökningen har kommunstyrelsen. Den totala
ökningen blir 2,6 mla- eller 2,63 %.

Mkr
Kommunstyrelsen
Bam- o utb.nämnden
Socialnämnden
Bygg- o miljönämnden

Antalet tillsvidareanställda juni mån
2014
79
202
87
2
370

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Bygg- o miljönämnden
Hela kommunen

2013
83
201
82

Totalt

96,1

avvikelse

%

mkr
2,1
0,1
0,2
0,2

8,23
0,46
0,41
40,0

2,6

2,63

Hälsa
A v samtliga medarbetare har 48 % inte haft någon
sjukdag under första halvåret.
Frisknärvaro 2014-01-01 - 2014-06-30
0 dag 1-5
>6
Nyckeltal
dag % dag
%
%
31,03 19,54
49,43
KS
46,32
29,47 24,21
BUN
23,41 28,29
48,29
Socialnämnden
48,06
26,61 25,32
Totalt

Anställda per åldersgrupp i procent
Ålderssammanställning
_3a_.

26

Nyckeltal

Frisknärvaro för 2013-01-01 2013-06-30
Totalt
42,82 27,42 29,77

16

14

98,7

Utfall
2013
30/6
25,5
21,6
48,5
0,5

366

Antalet anställda omräknat till årsarbetare är 325,53.
Antalet tillsvidareanställda har ökat och är nu fyra
personer fler än under juni 2013.

40
35
30 j
25-|
20
15 H
10
8
0

Utfall
2014
30/6
27,6
21,7
48,7
0,7

80,46
75,79
71,71
74,68

70,23

Sjukfrånvaro snittanställd
20-29

30-39

40-49

50-59

60Kommunstyrelsen
Barn- o
utbildning
Socialnämnden
Totalt

De anställda blir äldre
De anställda i kommunen blir allt äldre, 53,28 % är 50
år eller äldre. Inom en tioårsperiod kommer cirka 32 %
av personalen att avgå med ålderspension. Detta medför att rekryteringsbehovet för kommunen kommer att
vara omfattande. Det är viktigt att vara offensiv för att
tillgodose behovet av kompetent personal och att
marknadsfora Överkalix kommun som en attraktiv
arbetsgivare.

Juni 2014
Antal dagar
19,35
13,21

Juni 2013
Antal dagar
20,86
15,50

12,30
13,73

9,17
12,73

Antalet sjukdagar per anställd har ökat med 1,00 dagar
per anställd jämfört med första halvåret 2013.
Sjukfrånvaron har minskat i kommunstyrelsen och
bam- och utbildningsförvaltningen men socialnämnden
har ökat med 3,13 sjukdagar/snittanställd.
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Personalpolitiska åtgärder

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

2014
6,01
6,86
3,18
52,59
3,06
4,79
7,32

Arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i alla verksamheter. Chefer och arbetsledare är nyckelpersoner
för att fånga upp tidiga signaler och dänned förebygga
sjukskrivningar.

2013
5,89
6,54
3,75
42,66
3,40
5,40
6,72

Genom årliga medarbetarsamtal och regelbundna
arbetsplatsträffar, där arbetsmiljöfrågor står högt på
dagordningen, ska varje medarbetare kunna påverka sin
arbetssituation. Skyddsronder genomförs i samtliga
verksamheter där den fysiska, och i vissa fall den
psykosociala, arbetsmiljön granskas.

Den personalekonomiska halvårsredovisningen för
2014 visar att sjuktalen ökat jämfört med saimna period
föregående år.

Nyttj andegraden för friskvårdstimmen är varierande.
Promenader och styrketräning hör till de mest populära
aktiviteterna.

53 % av sjukdagarna per anställd i kommunen tillhör
de som har en sjukperiod på 59 dagar eller länge. Det
fmns ett antal medarbetare vars sjukfrånvaro sträcker
sig över flera år. Under första halvåret 2014 har
18 medarbetare haft en frånvaro överstigande 59 dagar.
Under första halvåret 2014, var 8 medarbetare sjukskrivna på deltid, vilket motsvarar 44,44 procent av de
långtidssjuka.
Under första halvåret 2013 hade 16 medarbetare en
sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, av dessa var
7 medarbetare deltidssjukskrivna.
V i d sjukskrivning uppkommer kostnader i form av
kvalitetsförändringar, produktionsaltemativ, verksamhetsförändringar, ökad administration och/eller arbetsledning vid bemanning med vikarier. Uppmärksammas
bör att sådana kostnader fmns.
En vikarie är ofta inte insatt i rutiner i det dagliga
arbetet med vårdtagama och eleverna. Vikarierna kan
ej heller känna till prioriteringar, kvalitets- och utvecklingsarbete m.m. Belastningen på de övriga medarbetarna blir stöire eftersom vikarien i regel inte kan
överta samtliga arbetsuppgifter utan att först ha fått en
längre introduktion.

14

Delårsrapport januari-juni 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Balansräkning

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning
Kommunen

Koncernen

Utfall 2014-06-30
Mkr

Not

l

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
AvsMvningar

2
6

Verksamhetens nettokostnader

2014-06-30

2013-06-30

2014-06-30

2013-06-30

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

54,1
-157,4
-6,4

50,9
-154,3
-6,2

42,2
-150,0
-3,9

39,1
-146,4
-3,8

-109,7

-109,6

-111,6

-111,1

69,5

71,1
37,6
0,2
-0,7

69,5

-3,4

-5,2

Skatteintäkter

3

Generella statsbidrag och utjämning

3

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

71,1
37,6
0,2

4

-1,7

36,5
0,2
-1,4

Årets resultat

5

-2,4

-4,8

36,5
0,4
-0,5

Kassaflödesanalys
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

6

Koncernen
Utfall
Utfall
2014-06-30

2013-06-30

2014-06-30

-2,4

-4,8

-3,4

-5,2

6,4

6,2

3,9

3,8
0

0

Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar
Medel från verltsamheten före förändring av rörelsekapital

4,0

0,5

0
-1,4

2,5

38,3

-9,1

-6,7

-34,1

0,0

-30,0

-3,6

2,8

-6,9

-4,0

-2,0

-5,1

-0,9

-0,4

-0,4

-0,4

0

0

0

-7,8

-4,4

-2,4

-5,6

4,5

31,2

-0,5

-0,5

18

5,1

Ölming (+)/minslcning (-) kortfristiga skulder

19

verksamheten

0
1,5

2013-06-30

6,1
-37,6

Ökning (-)Aninskning (+) kortfristiga fordringar
Medel från den löpande

Kommunen
Utfall
Utfall

INTv^STERINGSVERKSAMHETEN
6

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde

från

investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
12

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder

0

0

Ölming (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar
4,5

31,2

-0,5

-0,5

-3,3

-3,1

-6,5

-3,3

Likvida medel vid årets början

33,9

39,7

24,0

26,6

Likvida medel vid periodens slut

30,7

36.6

17.5

23.3

Förändring under året

-3,3

-3,1

-6,5

-3,3

Kassaflöde

från

finansieringsverksamheten

SUMMA FÖRÄNDRING
ÅRETS KASSAFLÖDE
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Balansräkning
Koncernen
Not

Tillgångar

Kommunen

2014-06-30

2013-06-30

2014-06-30

2013-06-30

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

105,7
10,5

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och teloiiska anläggningar

6

163,7

155,2

111,0

Maskiner och inventarier

6

39,0

38,5

10,0

Finansiella anläggningstillgångar

7

2,3

6,7

6,3

205,1

1,9
195,7

127,6

122,5

1,7

1,6

0,9

0,9
16,9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar

8
9

18,4

19,9

10

29,9

35,0

16,6
17,5

23,3

50,1

56,5

35,0

41,2

255,2

252,2

162,6

163,7

-2,4

-4,8

-3,4

-5,2

5,7

5,7

83,0

85,7

75,6

77,1

86,3

80,9

77,9

71,9

Avsättningar för pensioner

6,8

6,6

6,8

6,6

Uppskjuten skatteskuld

0,6

1,3

Summa avsättningar

7,4

7,9

6,8

6,6

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

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

11

Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

12

109,3

105,3

30,8

31,8

Kortfristiga slculder

13

52,1

58,0

47,2

53,4

161,4

163,4

78,0

85,2

255,2

252,2

162,6

163,7

82,6

78,1

82,6

78,1

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden

14

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

15

92,3

90,0

92,3

90,0

Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser

15

22,4

21,8

22,4

21,8

197,3

189,9

197,3

189,9

Summa säkerheter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse till förtroendevald
Solidarisk borgen

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
pensionsförpliktelsen äldre än 1998, vilken uppgår till betydande belopp, redovisas beloppet per 2013-12-31 med
tillägg av halva den förändring som anges för prognos 20jL4. För pensionsavsättningen är förändringen marginell
varför beloppen för 2013-12-31 lämnas oförändrade. Komponentavskrivning är ej infört, planeringsarbete pågår.

sy2 fs4*
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Noter
Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen
Utfall

Koncernen

Kommunen

Koncernen
Mkr med en decimal

Utfall

Utfall

Utfall

1014-06-30

2013-06-30

1. Verksamhetens
intäkter
64,9

60,4

-22,6

-21,3

42,2

39,1

varav försSljningsmedel

0,9

0,7

varav taxor och avgifter

9,2

10,0

Inklusive interna poster
Avgår interna intäkter
Verksamhetens

intäkter

54,1

50,9

varav hyror och arrenden
varav bidrag
varav försäljning av verk-

Mkr med en decimal

Utfall
2013-06-30

Kommunen

Utfall Utfall
2012-06-30

Utfall

2013-06-30

3. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning
Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Prognos slutavräkning
Differens slutlig taxering

5,7

4,4

S: a skatteintäkter

25,1

23,1

1,2

0,9

Mellankommunal
kostnadsutjämning
S:a

70,9

71,1

69,3

69,5

70,8

69,6

0,2

-0,4

-0,1

0,1

70,9

69,3

0,2

0,3

71,1

69,5

16,0

17,3

6,0

6,6

10,3

7,3

samhet och entreprenader
Generella

2. Verksamhetens
kostnader
Inklusive interna poster

172,6

167,7

avgår interna poster

-22,6

-21,3

150,0

146,4

102,5

100,6

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

10,9

12,1

9,7

8,0

1,5

1,7

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

4,0

4,9

5,5

5,0

3,6

3,1

varav diverse främmande
tjänster
varav hyra och inköp
anläggningstillgångar
varav försäkringsavgift/
riskkostnad

2,1

2,5

2,1

Verksamhetens
kostnader
varav personal

157,4

154,3

StrukUirbidrag

0

Införandebidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift

0,4

0,8

Utjämningsbidrag för
LSS
Kommunal
fastighetsavgift
S: a bidrag o utjämning

2,4

2,0

2A

1Å

37,6

36,5

37,6

36,5

4. Finansiella intäkter
och kostnader
Finansiella

intäkter

Ränta koncernföretag

0,0

0,0

02

M

2,3

Övriga finansiella
intäkter
S: a finansiella intäkter

0,2

0,4

1,1

1,1

Finansiella

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

0,5

0,6

-0,4

-0,5

-0,3

0,0

0,8

0,7

varav transporter och
resor
varav övriga
kostnader

2,0

1,2

3,7

2,6

17
c-/-//

statsbidrag

Inkomstutjämning

'

J

0,2

0,2

kostnader

Räntekostnader på
långfristiga lån
Övrigt
S: a finansiella
kostnader

-1,7

-1,4

-0,7

-0,5

-2,4

-4,8

-3,4

-5,2

5. Årets resultat
Årets resultat enligt
resultaträkningen
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Mkr med cn decimal

Koncernen

Kommunen

Koncernen
Utfall

Utfall

Utfall

201-1-06-30

2013-06-30

2014-06-30

Mkr med en decimal

Utfall

6. Anläggningstillg.

8. Förråd

Verksamhetsfastigheter

Förråd
50,5

48,0

0,9

2,2

Årets avskrivningar

-1.5

-1.4

Utgående bokfört värde

49,9

48,7

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar

Fst för

affärsverksamhet
15,4

14,5

0,4

0,6

Årets avskrivningar

-0.4

-0.4

Utgående bokfört värde

15,4

14,6

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar

S:a förråd

Kommunen

Utfall

Utfall

Utfall

Utfall

2014-06-30

2013-06-30

2014-06-30

2013-06-30

0,9

0,9

0,9

0,9

1,8

1,6

9. Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar

4,0

4,7

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

7,3

4,6

5,3

JA

16,6

16,9

Postgiro

3,6

10,4

Check

0,9

12,7

18,4

19,9

10. Kassa och bank
Publika

fastigheter
14,3

14,3

0,3

0,4

Årets avskrivningar

-0.3

-0.3

Utgående bokfört värde

14,3

14,4

30,1

25,3

0,1

1,2

Årets avskrivningar

-0.6

-0.5

Varav avsättning till
resultatutjämningsreserven
Årets resultat

Utgående bokfört värde

29,6

26,0

UB eget kapital

2,0

2,0

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar

Övriga

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Avyttring

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar

OJ)

Utgående bokfört värde

2,0

Maskiner, fordon,
inventarier
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar

S: a anläggningstillg.

39,0
202,7

38,5
193,7

2,0

10,6

10,8

0,4

0,8

-1.0

-1.1

10,0

10,5

121,0

116,2

7. Fin. anläggningstillg.
Aktier och andelar
Överkalix Vämieverk AB

3,7

3,7

Övriga

2J5

19

S: a aktier och andelar

6,0

5,6

Långfristiga

fordringar
OJ

Överkalix Vämieverk AB
0,0

S: a långfristiga
fordringar

0,0

29,9

IB eget kapital

02

17,5

23,3

85,7

81,2

77,1

Stiftelsen Ökx-bostäder

0,7

0,7

S: a grundfondskapital

0,7

0,7

6,7

6,3

2,3

1,9

18

-5,7

-4.8

-3.4

-5.2

80,9

77,9

71,9

Total ingående låneskuld

33,3

34,3

Därav ingående
kortfristig del
Ingående långfristig del

-2.0

-2.0

31,3

32,3

86,3

12. Långfristiga skulder

-0,5

-0,5

30,8

31,8

Kortfr skulder till
kreditinst./koncern
- varav nästa års
amorteringar
Leverantörsskulder

3,0

2,6

2,0

2,0

5,4

8,5

Moms och särskilda
punktskatter

0,3

0,5

Personalens skatter och
avgifter
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader

7,9

8,3

0,0

0,2

30,5

33,2

Amorteringar
S: a långfristiga skulder

109,3

105,3

13. Kortfristiga skulder

2,7

4,1

semesterlöner

13,1

12,9

- varav pensionskostn.
Individuell del
- varav övrigt

3,2

3,2

11,5

13,0

47,2

53,4

- varav upplupna löner:
- varav

Grundfondskapital

S: a fin anläggningstillg.

S: a kassa och bank

11. Eget kapital

fastigheter

Utgående bokfört värde

13.0
35,0

Bank

S: a kortfristiga skulder

52,1

58,0

BD
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Koncernen

Mla- med en decimal

Utfall
2014-06-30

Koncernen

Kommunen

Utfall
2013-06-30

Utfall
2014-06-30

Utfall
2013-06-30

14. Borgensåtagande
Kommunagda

företag

Stiftelsen
Överkal ixbostäder
Överkalix värmeverk

42,0

42,0

42,0

42,0

36,8

31.8

36.8

31.8

S: a kommunägda
företag

78,8

73,8

78,8

73,8

SBAB

1,3

1,5

Balken Finans

0,1

B ostadskred i tnämnden

02
1,6

1,3

1,5

0,2

0,1

0,2

92

92

03

1,6

2,0

2,0

Utfall

2014-06-30

2013-06-30

Kommunen
Utfall
2014-06-30

Utfall
2013-06-30

18. Ölming (-)
/minskning (+)
kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

S: a ökning/minskning
kortfristiga fordringar

5,1

6,1

2,5

38,3

-9,1

-37,6

-6,7

-34,1

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

Föreningar
2,3

Överkalix
Folketshusförening
Landsjävs

2,1

S: a föreningar

2,2

2,3

82,6

78,1

S: a borgensåtaganden

Utfall

Kortfristiga placeringar

Egna hem och småhus

S: a egna hem och
småhus

Mkr med en decimal

2,3

Personalens skatter

2,2

2,3

82,6

78,1

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

2,1
0,0

0,0

15.
Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Särskild löneskatt
S:a
pensionsförpliktelser
16. Kommunalrådet har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. De regleras i PRF-KL och PBF samt
reglemente antaget av kommunfullmäktige
17. Solidarisk borgen

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.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fordelningen 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 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar till
276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelsenia uppgick till 138 676 894 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 139 406 946 kronor.
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Ord- och
begreppsförklaringar
Anläggningstillgång: tillgång
avsedd för stadigvarande innehav
såsom fastigheter och inventarier.
Avskrivning: Planmässig värdeminsloiing av anläggningstillgångar
för att fördela anskafmingskostnaden 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 fiån 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 begreppsförldaringar

Kortfristiga fordringar och
skulder: Fordringar och slculder
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 bankcertifilcat.
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 verksamlieten
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 verksamliet 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 koimnuns
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
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