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Se Bilaga 1

Övriga deltagande

Astrid Isaksson, kommundirektör
Anna-Lena Eriksson, kommunselcreterare
Tord Henriksson (s) ordf. revisorerna, Kennerth Moberg (mp), vice ordf,
revisorerna, Mariana Olausson (1) revisor, Sune Nilsson (c) revisor, Curt
Erik Gyllemalm revisor (s), Rolf Anttila tf. ekonomichef § 54

Utses att justera

Charlie Hansson-Rojas (s)

Justeringens plats och
tid
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1018 kl 13.00

Per-Erik Olofsson(c)
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2018-09-24
Kommunfullmäktige

Kf§48

Information
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Delgivningar bilaga 2

Justerares signatur
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Kf§49
Motioner
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde.
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2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf§5<>

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta medborgarförslaget samt översända det till kommunstyrelsen för
beredning och beslut

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande medborgarförslag inkommit:
-

Göran Larsson-"Överkalix kommun genast installera centrala
klimatanläggningar på våra äldreboende", se Dnr 534-2018

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2018-08-06, se Dnr 5342018

Protokollsutdrag till:
-Kommunstyrelsen
-Göran Larsson
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K f §

5

i

Interpellationer
Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.

Justerares signatur
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2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf §

52

Revisorerna har ordet
Tord Henriksson, ordf. revisorerna informerar övergripande om verksamhetsår
2018. Han informerar också att revisorerna förväntas gör ett underskott för
detta år på 200 tlcr.

Justerares signatur
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KOMMUN

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf§53

Dnr 624-2016

Delegationsordning kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta delegationsordning för kommunstyrelsen att träda ikraft 1 november
2018

-

Nuvarande reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden skall vara ledande för utskottens arbete d.v.s. för
allmänna utskottet skall kommunstyrelsens reglemente vara ledande, barn
och utbildningsutskottet skall barn-och utbildningsnämndens reglemente
vara ledande samt sociala omsorgsutskottet skall socialnämndens
reglemente vara ledande

Bakgrund
Föreligger förslag till ny delegationsordning att träda ikraft efter höstens
riksdags, landstings samt kommunalval 2018-09-09.
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att delegationsordning för kommunstyrelsen skall träda ilcraft 1 november
2018 under förutsättning att beslut om ny politisk organisation träder ilcraft

-

Att rubricera delegationsordningen till kommunstyrelsen 11 september 2018
för redaktionella ändringar i dokument samt för slutgiltigt fastställande i
kommunfullmälctige 24 september 2018

Ledamot Bengt-Erilc Rolfs (s) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar om redalctionella
ändringar i dolcument samt att rubricera delegationsordningen till kommunstyrelsen 11
september 2018 för redalctionella ändringar i dolcumenten samt för slutgiltigt
fastställande i lcommunfullmälctige 24 september 2018
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta delegationsordning för kommunstyrelsen

-

Nuvarande reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden skall vara ledande för utskottens arbete d.v.s. för
allmänna utskottet skall kommunstyrelsens reglemente vara ledande, barn
och utbildningsutskottet skall barn-och utbildningsnämndens reglemente

Justerares signatur
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vara ledande samt sociala omsorgsutskottet skall socialnämndens
reglemente vara ledande
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12 § 67
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22 § 72
3. Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11 § 77
4. Skrivelse, 2018-03-19, se Dnr 624-2016
5. Reglemente, 2018-03-19, se Dnr 624-2016
6. Delegationsordning, 2018-03-19, se Dnr 624-2016
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 6
8. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 39
9. Delegationsordning, 2018-05-21, se Dnr 624-2016
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-21 § 89
11. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 55
12. Delegationsordning, 2018-05-21, se Dnr 624-2016
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-21 § 89
14. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-25 § 37
15. Delegationsordning, 2018-09-04, se Dnr 624-2016
16. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11 § 101

Protokollsutdrag till:
-Förvaltningarna samt chef & arbetsledare

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf § 54

Dnr 578-2018

Delårsrapport 2018
Kommunfullmäktige beslutar

-

Godkänna Delårsrapport 2018

Bakgrund
Föreligger från Ekonomikontoret, Delårsrapport 2018, se Dnr 578-2018.
Kommunens revisorer har lämnat utlåtande avseende Delårsrapport 2018 ,se
Dnr 578-2018
Kommunstyrelsens förslag

-

Godkänna Delårsrapport 2018

Bilaga 3
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, 2018-09-05, se Dnr 578-2018
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11 § 102
3. Revisorerna, utlåtande Delårsrapport 2018, 2018-09-20, se Dnr 573-2018

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf§55

Dnr 565-2018

Köp av fastigheten Västervik 1:58
Kommunfullmäktige beslutar
-

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

-

Besluta i ärendet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november
2018

Bakgrund
Lansjärv IF beslutade vid ett styrelsemöte den 12 augusti 2018 för att tillskriva
Överkalix Kommun om köp av fastigheten Västervik 1:58, Lansjärv av Överkalix
Kommun. Lansjärv IF har för avsikt att sälja byggnaden (Barnbespisning och
gymnastiksal) som står på kommunens fastighet Västervik 1:58. Förutsättningen
för att lomna sälja byggnaden är vi äger tomten.
Kommunstyrelsens förslag
-

Sälja Västervik 1:58 till Lansjärvs IF i enlighet med gängse taxa för
fastighetsförsäljning

-

Uppdra till Kenneth Sköld telaiisk chef att upprätta köpeavtal

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2018-08-27, se Dnr 565-2018
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11 § 113
3. Skrivelse 2018-09-18, se Dnr 565-2018
Protokollsutdragr till:
-Kenneth Sköld, teknisk chef
-Per Larsson, fastighetschef

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Kf § 56

Dnr 661,662-2017

Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport
samt årsredovisning 2017
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Årsredovisning 2017 för Regionala kollektivtrafilonyndigheten i
Norrbottens län

-

Regionala kollelctivtrafikmyndigheten i Norrbottens län samt dess
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Ledamöterna Mikael Larsson (V), Sarah Karlsson (c) samt Birgitta
Persson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut
Bakgrund
Föreligger revisionsrapport för regionala kollektivtrafilonyndigheten i
Norrbottens län.
"För verksamhetsåret 2017 översänds härmed samtliga handlingar som krävs
för att R K M : s medlemmar; fullmälctige i Norrbottens 14 kommuner samt
fullmäktige i Norrbottens Läns Landsting, ska lomna fatta beslut om
ansvarsfrihet för direktionen i R K M avseende verksamhetsåret 2017."
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna Årsredovisning 2017 för Regionala kollelctivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län

-

Regionala kollelctivtrafilcmyndigheten i Norrbottens län samt dess
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport, 2018-07-02, se Dnr 2018
2. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-08-13 § 106
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11 § 104
Protokollsutdrag till:
-Regionala kollektiv trafikmyndigheten

Justerares signatur,
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Kommunfullmäktige

Kf§ 7
5

Dnr 514-2018

Budgetäskande revisorerna

K o m m u n f u l l m ä k t i g e beslutar
-

Avslå begäran om budgettillägg från revisorerna samt begäran om att
fullmäktige ska ta kostnad för granslcning

Bakgrund
Revisorerna i Överlcalix kommun har lämnat in budgetäskande:
"Undertecknade förtroendevalda revisor i Överlcalix kommun äskar härmed tillskott till
årets budget.
År 2017 hade revisorerna en beviljad total budget på ca 7iooooSlcr. Från denna budget
kvarstod vid årsskiftet ca Ö5oooSlcr som därmed återgick till kommunen. Förklaringen
till detta beror bl.a. på att vissa kostnader blev lagda på Regionen, då man i
revisionsgruppen även har en representant där.
År 2018 äskade revisorerna 73ooooSlcr. Detta bl.a. beroende på att det är valår och
förändringar i revisionsgruppen lcan inträda efter höstens val, vilket konkret betyder
att två revisionsgrupper lcan komma att arbeta parallellt tillsammans fram till
årsredovisningen i april 2019. Detta innebär alltså merkostnader.
En ny upphandling av saldcunniga revisorer gjordes även under 2017, då tidigare avtal
löpt ut. Avtal teclcnades med PWC, villcet även indexuppreglerades.
Dessa merkostnader för revisionen hörsammades ej från presidiets sida, utan man
valde istället att minska den totala budgeten med ca öooooSlcrför 2018.
Till dags dato har revisorerna fakturerat ut ca 392oooSlcr, villcet därmed gör att ca
250000 Skr Icvarstår för 2018 då 6 månader är Icvar av året.
Revisorerna riskerar (enligt beräkning) ett underskott på ca 200000 Skr, då en oväntad
pågående granslcning visat sig ta större delen av budgeten i anspråk. Denna granskning
förväntas vara färdig och inrapporterad under hösten 2018.
Undertecknade revisorer äskar härmed 200000 Skr i tillägg till nuvarande budget,
alternativt att KF tar på sig kostnaden för denna granslcning som nämns i stycket
ovanför."
Kommunfullmälctiges presidium har svarat på revisorernas äslcande om budgettillägg
enligt följande:
"År 2018 har revisorerna en beviljad total budget på 650 tkr. I enlighet med budgeten
för övriga vericsamheter ses den årligen över. Överlcalix kommun är i ett ekonomiskt
ansträngt läge och samtliga behöver därför arbete med att gå minska sina kostnader.
Där behöver varje verlcsamhet på igenom vad som är nödvändigt och vad som
eventuells slculle kunna prioriteras bort för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige

Komrnunsfullmäktiges presidium anser att det varken finns ekonomisk möjlighet eller
incitament att utöka revisorernas budget i enlighet med deras äskande. Det finns inte
heller utrymmer för fullmäktige att ta på sig kostnaden för någon granskning som
genomförs. Presidiet föreslår således att begäran avslås i sin helhet.
Förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att
-Avslå begäran om budgettillägg samt begäran om att fullmäktige ska ta kostnad för
granslcning."

Kommunstyrelsen beslutar
-

Ärendet utgår med anledning av att ärendet ej anses vara en fråga för
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Budgetäskande revisorerna, 2018-07-04, se Dnr 513-2018
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-11 § 110
3. Svar från kommunfullmälctiges presidium, 2018-09-24, se Dnr 513-2018

Protokollsutdrag till:
-Revisorerna

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-09-24

Kommunfullmäktige
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Valärende
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna ledamot Karin Forsmans (m) fd. Nygatan 1, 956 31 Överkalix
begäran om avsägelse av förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i
socialnämnden

Bakgrund
Ledamot Karin Forsmans(m) fd. Nygatan 1, 956 31 Överkalix har lämnat i n
begäran om avsägelse av förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i
socialnämnden.
Protokollsutdrag till:
-Karin Forsman (m)

Justerares signatur

DELTAGARLISTA
UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmäktiges sammanträde sessionssalen måndag 24
september 2018 ld. 14.00-15:05
Ledamöter
Birgitta Persson-s
Mikael Larsson-v
Sarah Karlsson-c
Anne Jakobsson-s
Bengt-Erik Rolfs-s
Kristina Olofsson-v
Christina Hjelm -c
Otto Larsson -s
Maria L Nilsson-s
Dan Hagström-v
Håkan Andersson - c
Lennart Holm-s
Maria Nilsson—
Per-Gösta Andersson-s
Niclas Höl<fors-s
Leif Larsson-v
Per-Erik Olofsson-c
Sven-Erik Eldund-s
Ivan Gustafsson-s
Eva Persson-v
Gunnar Liljebäck-c
Charlie Hansson-Rojas-s
Daniel Henriksson-v
Hans Lönnelid-mp
Ersättare
Anna Henriksson-Hjelm-c
Rolf Gustafsson -s
Karin Åström-s
Marianne Jakobsson-v

Summa/Totalt
närvarande

När- Kommentar
varo
Anmäler jäv § 56
X
Anmäler jäv § 56
X
Anmäler jäv § 56
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerare av dagens protokoll

X
X
X
X
X

Justerare av dagens protokoll

X
X

X
X
X
X

28

Ersättare för Joakim Sundström
Ersättare för Dan Christer Nilsson
Ersättare för Ronny Landin
Ej tjänstgörande ersättare

Dok.id

Ink/utg

Avs/mott

60906

2018-06-14

Överkalix kommun

60943

2018-06-18

Länsstyrelsen
Norrbotten

60944

2018-06-18

60996

2018-06-27

Länsstyrelsen
Norrbotten
Socialdemokraterna

60999

2018-06-28

Socialdemokraterna

61004

2018-06-28

Överkalix kommun

61043

2018-07-02

61044

2018-07-02

61045

2018-07-02

61046

2018-07-02

61047

2018-07-02

61048

2018-07-02

61049

2018-07-02

61050

2018-07-02

61051

2018-07-02

61052

2018-07-02

61053

2018-07-02

61054

2018-07-02

61055

2018-07-02

61077

2018-06-25

61112

2018-07-24

Förvaltningsrätten i
Luleå

61128

2018-08-06

Överkalix kommun

61227

2018-09-04

Överkalix kommun

Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Regionala
Kollektivtrafikmyndighet
en Norrbotten (RKM)
Överkalix kommun

Antal rader: 23
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Beskrivning

Socialnämnden 201-05-30 § 28 Ej verkställda
gynnande beslut
Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Dnr
201-7340-2018
Ny ledamot/esättare för ledamot i
kommunfullmäktige.
Socialdemokraternas frågeställning till
kommunfullmäktige 2018-06-25
Reservation av Socialdemokraterna angående KF
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Svar angående Medborgarförslag - städa
Garbinsudden.
Årsredovisning för serviceresor i Norr AB

Handlägg

Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson

Årsredovisning 2017

Anna-Lena
Eriksson

Förvaltningsberättelse

Anna-Lena
Eriksson

Årsredovisning och kocernredovisning

Anna-Lena
Eriksson

Bussgods i Norrbotten Aktiebolag

Anna-Lena
Eriksson

Kommunförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet, Revisorerna

Anna-Lena
Eriksson

Kommunalförbundet Norrbottens Läns
Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerna/Lekmannarevisorerna
Ansvarsgranskning 2017

Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson

Revisionsberättelse för år 2017

Anna-Lena
Eriksson

Granskningsrapport för år 2017

Anna-Lena
Eriksson

Granskningsredogörelse

Anna-Lena
Eriksson

Granskningsrapport för år 2017

Anna-Lena
Eriksson

Granskningsrapport för år 2017

Anna-Lena
Eriksson

Uttalande om hurvida årsredovisningen i alla
väsentliga avseende ger en rättvisande bild.
Förvaltningsrättens föreläggande ang
laglighetsprövning enl kommunallagen, Kf
2018-06-25 § 45. Svar senast den 6 augusti 2016
Kommunens yttrande i Mål nr 1870-18
Förvaltningsrätten, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Delårsrapportjanuari-juni 2018

Anna-Lena
Eriksson
Astrid
Isaksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
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Beslutat av kf 20180924 § 54
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Kommunalråden Mikael Larsson och Sarah Karlsson

Kommunalråden har ordet
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Ö V E R K A L I X K O M M U N - Kostnadsöversikt

ÖVERKALIX KOMMUN- KOSTNADER FÖR OLIKA VERKSAMHETER
Nedanstående nyckeltal baserar sig på bokslut 2017 och är hämtade ur SCB:s tabeller för Kolada, kommunoch landstingsdatabas.
Överkalix

Länet

Riket

föreg 'år
Förskoleverksamhet kr/inskrivna barn

159 251

(158 956)

151 698

148 314

Grundskola kr/elev

170 268

(150 326)

122

770

109 314

Gymnasieskola ler/elev

311 471

(391 647)

160 708

1 13 304

Hemtjänst laVhemtjänsttagare

149 529

(144 035)

257 946

Äldreomsorg i särskilt boende, kr/brukare

776 907

(711 631)

904 320

1 710

0 735)

3 555

4 507

18

(76)

545

485

60 967

(59 730)

50 804

36 028

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

Nedanstående siffror avser att visa om koimnunen
har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. En positiv avvikelse innebär att

konmiunen har en kostnadsnivå som är högre än
vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse
visar det omvända. (Siffrorna avser 2017, de inom
parentes 2016)
Grundskola

Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad
och standardkostnad

36,8
(40,1)

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

Äldreomsorg

10,4
(15,2)

6,8
(6,2)

Ind- och
fam. omsorg
-55,9
(-53,1)

Antalet årsarbetare per 1000 invånare har minskat
från 113,1 till 110,8 mellan 2016 och 2017.
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 konnnunens struktur.

Grundskolan ligger betydligt över vad som
motiveras av den egna strulcturen medan barn- och
aldreomsorgen ligger måttligt högre. Strukturkostnaden är betydligt lägre för individ- och
familjeomsorgen.

Ca fä>o^

Barnomsorg
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Utveckling i kommunen

Omvärldsanalys

Ekonomiskt läge

Konjunkturell kulminerar 2019

Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalixbostäder och Överkalix Värmeverk A B .

Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts
under de senaste åren. Både OECD och IMF bedömer
att till tillväxten i världen konuner att uppgå till ca 3,9
procent för åren 2018 och 2019. Faktorer som bidragit
till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Det politiska
läget är dock instabilt och t ex handelskrig, geopolitik
och Brexit kan försämra utsikterna.

Stiftelsen Överkalixbostäder redovisar i sin helårsprognos ett överskott på 3 tkr, vilket understiger
budgeten med 10 kkr. Stiftelsen har 341 bostadslägenheter, varav 21 rum i Laxenhuset. Vid halvårsskiftet
är 6 lägenlieter i stiftelsens bestånd outhyrda.

Konjunkturen är för närvarande stark. Arbetskraftsdeltagandet är högt och både näringslivet och offentlig sektor har stora svårigheter att rekrytera personal.
Men det finns tecken på att konjunkturen är på väg att
dämpas och S K L bedömer att konjunkturen kulminerar 2019. Bland annat bedömer de att bostadsbyggandet minskar och dessutom minskar den andel av företagarena som tänker sig att öka sysselsättningen.
Skatteunderlaget

växer

Överkalix Värmeverk AB redovisar ett positivt
resultat på 369 tkr för halvåret, vilket är bättre än
resultatet föregående år.
Kommunens prognostiserade resultat för 2018 är
negativt och uppgår till -10,7 mlcr.
Koncernens resultat uppgår till -0,6 mla vid halvårsskiftet.
-

långsammare

Koncernens årsresultat

Avtagande konjunktur betyder att skatteunderlaget
inte längre far det starka stödet av konjunkturen för
att kunna växa som vi kunnat lita till sedan 2010. Det
främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen.
Dessutom bedömer S K L att pensionsinkomsterna
ökar lite långsammare från och med i år. Det reala
skatteunderlaget antas bli oförändrat 2020 för att
sedan öka marginellt 2021.

30/6
24,' 7

AM-1

Personalrekrytering

5,3

4,8

n

n

2015

2016

2017

2018

Kommunkoncernen har försämrat sitt ekonomiska
resultat jämfört med 2017. Orsaken är främst att
kommunen haft lägre intäkter under 2018.

Svårigheter att rekrytera personal är uppenbara redan
nu samtidigt som behoven av offentliga verksamheter
ökar när yngre och äldre ökar snabbt. De närmaste tio
åren berälcnas rekryteringsbehoven till välfärdstjänstema bli omfattande, om vi fortsätter att organisera,
arbeta och bemanna på saimna sätt som idag. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på hela
arbetsmarknaden.

Kommunkoncernens totala soliditet uppgår till 41 %
per den 30/6 (exkl. pensionsåtaganden intjänade före
1998). I jämförelse med länets kommuner och riket
har koncernen lägre soliditet.
Inräknat pensionsåtaganden intjänade före 1998 är
soliditeten positiv för både kommunen och koncernen
efter att tidigare år varit-negativ (www.kolada.se,
2017).

Bland de förändringar som måste till för att klara välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att använda
kompetensen mer effelctivt och att utnyttja tekniken
bättre. För att klara detta behövs mer nytänkande, ett
ökat samarbete över gränser och en mer utvecklingsinriktad statlig styrning.

Källa: Ekonomirapporten maj 2018, Sveriges
Kommuner och Landsting
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medborgarlöftet (ett avtal mellan konimun och polis),
samt ett arbete med egna inarbetade insatser. Den
pågående samverkan i Östra NoiTbotten tillsammans
med Länsstyrelsen och Polisen har fortsatt med
kunskapsutbyte och planering för att utveckla det
brottsförebyggande arbetet.

47.2
39.4
40.8

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 befollaiing.

Väsentliga händelser under året och planer
för framtiden
Kommunstyrelsen
Resultatstyrning - under året har ett utvecklingsarbete
kommit i gång som handlar om att styra mot resultat,
så kallad resultatstyrning. Det syftar till att förflytta
perspektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till kommuninvånarna. Styrningen utgår
ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål, målen
bryts ned till verksamhetsnivå och en uppföljning sker
utifrån de resultat som uppnås i verksamheternas
tjänster. Resultaten återkopplas till de förtroendevalda
som får kunskap om tjänsternas kvalitet, vad invånarna far för kvalitet och service för sina skattepengar.
Telcniska 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 kommer att vara avslutade under
hösten 2018.
Strandskolans restaurang har fått nya golv och nya
kulörer i övrigt. I satsningen har också ingått att göra
serveringen mer attraktiv. Entreprenadarbetena etapp
1 färdigställdes i augusti 2017 och den kommande
etappen som i huvudsak berör belysning och viss
utsmyckning, färdigställs under sommaren 2018.
Arbeten med återställning av gator har påbörjats
under våren och fortgår under barmarksperioden.
Det Brottsförebyggande arbetet (BRÅ) har nu en bredare inriktning mot tiygghet och hälsa som en följd av
att det nya folkhälsorådet för östra Norrbotten har
kommit igång med sitt arbete. Folkhälsorådet har haft
regelbundna träffar under första halvåret med Övertorneå som ordförandekommun. Det lokala arbetet har
följdriktigt haft en inriktning mot att enligt uppdrag
utveckla ett folkhälsoarbete, uppföljning av

Arbetsmarknad och integration är en ny enhet. Inom
flyktingverksamheten har vi tagit emot fjorton nyanlända. När det gäller ensamkommande fördelas
dessa enligt en fördelningsmodell. Det finns i dagsläget ett HVB-hem och ett stödboende. Projekt
Nystarten har beviljats pengar till ett arbetsmarknadsprojekt och verksamheten har startat upp på nytt igen.
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
koimnuner. Under första halvåret 2018 har dialogen
med företag och företagsbesök varit en viktig del av
näringslivsarbetet. Främst har det handlat om kartläggning av företagens kompetensutvecklings- och
rekryteringsbehov. 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 fortfarande ligger på en hög nivå.
Barn- och utbildningsnämnden. Utvecklingsarbetet
har fortsatt och fortsätter med att främja nyanländas
lärande, vilket gynnar alla elever. Detta sker med stöd
av Skolverket. Vår påbörjade handlingsplan ligger till
grund för utvecklingsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) har nu formaliserats och flera olilca
arbeten har presenterats, kunskapen finns hos fler
personer. Kulturskolan har nu inriktning musik och
teater. N y lekutrustning är köpt in till Åkerskolan och
den kommer att finnas på plats vid skolstart.
Barn och utbildningsnämnden har fortsatt arbetat med
översyn av lokalfrågan för skolverksamheten. Antalet
elever minskar på SFI och Språkintroduktion (SPRI).
Lokalerna behöver anpassas till den verksamliet som
kommer att bedrivas i framtiden. Rektorer och förskolechef förbereder flytten av sina kontor ut i verksamheten.
Socialnämnden
Socialföi-valtningen centralt
Inom Socialförvaltningen har ett stort antal chefer
sagt upp sin anställning under året. Det gäller socialchef och enhetschefer inom hemtjänst, Tallviksgården, hälso- och sjukvård samt omsorgen. Ett rekryteringsarbete har pågått under sommaren och det finns
skäl att tro att tjänsterna kommer att vara besatta
under tidiga hösten 2018.
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Den ekonomiska prognosen visar ett något mindre
underskott än i april 2018. Det är dock för tidigt att
bedöma om detta är ett trendbrott, men ett fortsatt
arbete med "Budget i balans" är dock självklart prioriterat.
Under hösten kommer våra samlade erfarenheter från
våren och sommaren att analyseras. Syltet är att så
tidigt skede som möjligt påbörja rekrytering och utbildning av vikarier. Man kan i alla fall konstatera att,
för att närma oss "Budget i balans, är det nödvändigt
att kraftsamla kring utveckling av ledarskapet, medarbetarskapet, lagarbetet och arbetsformerna.
Individ och familjeomsorgen
Förändringar som kunnat ses för individ och familjeomsorgens verksamhetsområde, är en ölming av
behovet av stöd för missbruk och problem relaterade
till missbruk. Behovet av stöd i en öppen form med
koppling till det egna hemmet blir allt mer i folais.
IFO har flera familjer som är i behov av stödfamiljer,
men har svårt att rekrytera intressenter.
IFO har större kostnader än förväntat inom missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Den senare kan
delvis förklaras av minskade medel från Integration.
Planering för framtiden är en omorganisation av myndighetsutövningen där biståndshandläggarna från 1/918 kommer att ingå i IFOs arbetsgrupp under ledning
av enhetschefen. Vidare är fortsatta planer för 2018
och framåt att utveckla en öppenvård för både individ
och familj samt rekrytera stödfamiljer. Tidiga insatser
för barn och unga satsas nationellt genom statsbidrag
till kommunerna och behöver således prioriteras inom
IFO. En handlingsplan för utbildningsinsatser för IFO
är påböijad och kommer färdigställas under 2018. Det
förebyggande arbetet behöver utvecklas. En informationskväll för att rekrytera uppdragstagare behöver
planeras in.
Hemtjänsten
Hemtjänsten har utökat verksamlieten med natthjälp
enligt socialnämndens beslut och detta har medfört en
utökning av personal med ca 1.8 årsarbetare, natthjäpen utgår från hemtjänstlokalen och arbetar delar
av natt på Brännagården och rycker ut vid larm från
brukaren i hemmet vid behov. Nattberedskapen
avvecklas från och med 2018-09-30. Det innebär att
vaken natt tar alla larm som kommer från hemtjänsten
mellan 21.00-07:00.
Kompetensfrågan och behovet av utbildning inom
vård och omsorg är aktuell. I hemtjänsten är det ca en
tredje del som har någon form av vårdutbildning/
undersköterska. V i har behov av utbildade medarbetare. Det finns dock ett visst intresse bland medarbetarna till att vilja vidareutbilda sig till undersköterska
och till yrken inom socialpsykiatri.
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Det finns ett visst behov av att förnya bilparken, företrädesvis genom leasing samt att införa tekniker som
medger arbetsplan i mobiltelefon samt teknikstöd för
avgifterna.
Budgeten visar ett underskott på ca 776 000 laonor,
som främst beror på att "nattraderna" inte är
budgeterade.
Brännagården
Under det första halvåret 2018 har det bara under
korta perioder varit fiillbelagt, detta har bidragit till att
vi har kunnat verkställa samtliga beslut inom lagstadgad tid. Bemanningen på B G är 0,49 villcet är en
extremt låg bemamiing och gör verksamheten väldigt
känslig för oförutsedda händelser eller när boenden är
speciellt omvårdnadskrävande.
Förändrade rutiner angående delegering har medfört
att antalet semestervikarier under sommaren inte har
kunnat nyttjas fullt ut, eftersom de inte har kunnat ges
delegeringar. Det har i sin tur inneburit personalförstärkning på ett flertal skift. Under semesterperioden
har B G använt arbetsgivarens semestererbjudande till
personalen. Kompetensförsörjningen har varit en stor
utmaning under våren och sommaren. Därför har det
uppstått ett behov av exfra personal utöver budget.
Biståndshandläggare
För närvarande är det sju personer som väntar på att
deras beslut om särskilt boende (SÄBO)ska verkställas, fyra av dessa personer kommer bli erbjuden
plats inom en snar framtid då enhetscheferna väntar
på att anliöriga ska städa ur lägenheterna som blir
lediga. Kön till SÄBO verkar vara som den brukar,
med 7-8 väntande i kö.
En ölcning av demenssjuka som behöver växelvis
boende/avlastningsplats samt SÄBO plats har påvisats, men också en ökning av ansökningar om
växelvis boende/avlastningsplats har märkts i allmänhet, det är fler som behöver längre tid för rehabilitering/ återhämtning efter sjukhusvistelse innan
hemgång.
Korttidsplatsema har varit hårt belastade under sommaren, för att lösa det mest akuta har Brännagården
fått ta emot tillfälliga boende. Under sommaren har en
ökning skett av anhörigkontakter, då anliöriga har
ringt och vill att deras äldre närstående ska ansöka om
hemtjänst eller utökad hemtjänst. Hembesök har
gjorts i samtliga ärenden. Utfallet har blivit att ansökan gjorts och hemtjänstinsatser har införts/ utökats.
Samordnad individuell planering (SIP) har minska
under sommaren, en orsak till detta kan vara att hälsocentralerna har haft stängt/ reducerad personal samt
att flera av personerna som har blivit inskriven på
sjuklius har redan bott på SÄBO eller avlidit.
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Tallviksgården
Det har funnits behov av att ringa in extra personal
utöver det som är budgeterat. Då det har varit ont om
vikarier har vi varit tvungen att ta ut ordinarie personal vid exempelvis svårt utåtagerande, svår sjukdom,
palliativ vård etc. Ny rutin för delegering har även
omfattat Tallvilcsgården i fråga om svårigheter då en
del av våra vikarier inte alltid har blivit godkända i
den diygt två timmar webbaserade utbildningen
"Jobba säkert med läkemedel" som är obligatorisk
med tillhörande skriftligt test.

under det första kvartalet var något kaotisk, då marknaden inte fullt ut kunde tillhandahålla det bränsle
som efterfrågades på marknaden. Det innebar spotmarknadspriser som fiin tid till annan ökade med
70 - 90 % jämfört med de fasta avtal Överkalix
Värmeverk har tecknade. Inlcöpen på spot var inte av
den storleken att den var helt avgörande för kostnadsbilden, men en påverkan på resultatet kan förväntas.
Det bränsle som köpts in har hållit hög kvalité och
medfört att både verkningsgrad och effekt har påverkats i positiv riktning. Vintermånaderna har varit kalla
men ändå inte så kalla att det fordrats särskilt mycket
spetseldning med olja. Före investeringen av FBP 3
(2014) var förbrukningen av olja större än 110 m3
under de första halvåren.

V i har haft dubbelbemanning kvällar och helger samt
vissa nätter då vi har haft bekymmer med medarbetare
som inte har haft tillräcklig kompetens. En viss ökning av sjukskrivningar kan skönjas, en del av
orsaken skulle kunna hänföras till, enligt vårdtyngdsmätningar, alltför låg bemanning tidvis. Under semesterperioderna har vi haft medarbetare som inte har
haft kompetens för att ta emot delegation. De kvällar
har vi varit tvungen att ta in extra personal för att ge
läkemedel av olika slag. Delegation är en fråga som
behöver diskuteras den närmaste tiden, då det utgör
en vilctig del för att kunna använda samtliga medarbetare optimalt.

Första halvåret 2018 har ca 41 m eldningsolja använts för energiproduktion. 36 m har förbrukats som
spetslast under första kvartalet. Oljeförbrukningen för
värmeproduktion har minskat med, i genomsnitt, 60
% av vad som var fallet före investeringen i ny fastbränslepanna.
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De revisionsarbeten som utfördes under 2017 har
medfört att fastbränslepannornas kapacitet har ökat
med ca 20 %, vilket med stor sannolikhet kommer
medföra ännu lägre oljeförbrukning i framtiden. Revisionen 2017 har också medfört att kostnaderna för
årets revision blir väldigt mycket lägre än tidigare år.

HSL och Omsorgen
Inom enheterna H S L och Omsorgen pågår chefsbyten. Rekryteringsarbetet har pågått under sommaren,
allt tyder på att dessa rekryteringar blir klara under
tidig höst. Den gemensamma nämnaren är för dessa
enheter är dock svårigheten med vikarier. Bristen på
sjuksköterskor medför att det uppstår kostsamma lösningar när ordinarie personal behöver arbeta extra
pass. För personliga assistenter är både bristen på
vikarier samt brukarnas oinskränkta rättighet att välja
assistent ibland orsaken till extra svåra rekryteringar.
Hittills under året har det ändå löst sig på ett positivt
sätt.

I samband med nyår lade Vasa Värme A B ett bud på
samtliga alctier i bolaget. Efter inledande förhandlingar, genomgång av budet, genomgång av kommunens
mål och utveckling av verket, beslutade en enig kommunstyrelse att tacka nej till budet.
Förhandlingar om bränsleleveranser har pågått i stort
sett hela det första halvåret. Det är nu tre leverantörer
som är bundna till ca 90 % av årsbehovet. Resterande
10 % köps av lokala leverantörer. Priserna för 50 %
av behovet är de saimna som senaste åren. För resterande har priset gått upp med ca 14 %.

Bygg- och miljönämnden använder sedan slutet av
2017 ärendehanteringsprogrammet EDP samt GISprogrammet GeoSecma. Utbildning i EDP har medfört utbildningskostnader emedan införskaffande av
moduler till bådadera program orsakat ökade licenskostnader.

Verket bemannas av en heltid, två halvtider och en
person som deltar i beredskapsstyrkan.

Ett personalunderskott på bygg- och miljökontoret har
resulterat i lägre arbetskraftskostnader. Medarbetare
Cajsa blir föräldraledig så en vikarie, Jennifer,
påbörjar tjänstgöring 27/8.

Stiftelsen Överkalixbostäder har genomfört reparationer och underhåll på bland annat Södra kyrkogatan
(målning av garage), även renoveringar av lägenheter
har ägt rum under det första halvåret, samt normalt
underhåll som sker främst vid utflyttning. Under
hösten kommer vi att fa in anbud på ombyggnad av
Föreningsgatan 1, anbuden kommer att redovisas for
styrelsen som kommer att ta beslut i frågan. Sanering
av golvbrunnar och avloppsrör kommer att genomföras i olctober 2018 kostnad för saneringen betalas av
Folktandvården.

Utöver ovanstående så är en ny tjänstebil beställd
samt att översiktsplansarbetet fortskrider med
informationsträffar i byar och centralort.
Överkalix värmeverk AB. Första halvåret 2018 har i
huvudsak börjat på ett bra sätt. Bränsleförsörjningen
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ÖVERKALIX K O M M U N - Kostnadsöversikt

Befolkningsutveckling
Överkalix kommun har under första delen av året
minskat antalet invånare med 50 personer och
invånarantalet uppgår den 30/6 till 3 317 personer.

ett negativt födelsenetto på 18 personer att jämföras
med tidigare års helårssiffor enligt nedan.
Födelseöverskott

30/6

Som jämförelse kan nämnas att under 2017 ökade
befolkningen med 24 person under första halvåret
men för hela året blev minskningen 11 personer.
-10

Antal invånare

3500

30/6

-20
-21

3300

-30 H

-18

3100
2900

-36

-40 H

-32

2014 2015 2016 2017 2018
-50 4

Flyttningsnettot var negativt under första halvåret.
Totalt flyttade 107 personer från Överkalix medan de
inflyttade uppgick till 74 personer. Det innebär ett
negativt flyttningsnetto på 33 personer.
Födelseöverskottet är negativt, under första halvåret
2018 har 12 personer fötts och 30 har avlidit. Det ger

-60

-50

J

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 koimnunmedborgaraa är viktiga tillväxtfaktorer.
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Uppföljning av prioriterade mål
En viktig del av styrningen av verksamlieten i
Överkalix konmiun utgörs av de prioriterade mål
som kommunfullmäktige fastställt i budgeten.

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

Finansiella mål
Finansiella mål, fastställda av K F
i budget 2018

Utfall och prognos 2018

Måluppfyllelse

Årsresultatet ska vara positivt

Utfallet för halvåret är -0,6 mkr och
prognosen för helåret uppgår till
-10,7 mlcr.

Nej

Oförändrad utdebitering

Oförändrad

Ja

Soliditeten ska förbättras under
planperioden

Soliditeten har förbättrats för kommunen, 56 % (54 %) och även i
mindre omfattning for koncernen
41 % (40 %) under första halvåret
2018 och helåret 2017.

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, -10,7 mkr. Första halvåret redovisar ett
minus på 0,6 mkr.
Under 2013 infördes en resultatutjämningsreserv. År
2017 beslutades att möjlig avsättning till R U R är
maximalt 20,0 miljoner kronor. Idag omfattar R U R
15,8 miljoner kronor.

För år 2018 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.
Koimnunens soliditet har förbättras under året. Även
kommunkoncernens soliditet har förbättrats under året
men i mindre omfattning.
Investeringarna beräknas bli högre än budgeterat.

fy
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Kommunens verksamhetsmål
Kvalitetsområden fastställda av
KF i budget 2018
En positiv befoUmingsutveckling
ska skapas genom prioriteringar på
områdena samhällsservice och
infrastruktur
Överkalix ska vara ett jämställt,
tryggt och inkluderande samhälle
där invånarna ska kunna vara med
och påverka

V i ska vara en attraktiv arbetsgivare
med god kompetensförsörjning

Utvärdering

Måluppfyllelse

Ett arbete med att infora e-tjänster
har påböijats. Förberedande steg har
tagits mot ett införande.
Tillgängligheten till internettjänster
ökar med bredbansutbyggnaden.
Ett aktivt arbete pågår för att förnya
jämställdhets- och trygghetsarbetet,
arbetet lyfts in i/närmare
koimnunens styrning.
Implementering av planerat arbete
återstår.
Arbetsplatsträffar, lönesamtal och
medarbetarsamtal genomförs.

Ja, delvis

I Överkalix kommun utgår styrningen från ett medborgarperspektiv som går ut på att skapa värden för
kommunens invånare och samhället i stort. Praktiskt
sker detta genom att kommunfullmäktige fastställer
övergripande verksanilietsmåi. För 2018 har fullmäktige fastsällt tre övergripande mål. Målen bryts
ned i kommunens nämnder och verksamlieter och
utgör en röd tråd i koimnunens styrning, från fullmäktiges verksamhetsidé ner till genomförande i
kommunens verksamheter och slutligen till
medborgare och brukare som ett resultat på en
koimnunal tjänst.
Både fullmäktige och nämnd/utskott förväntar
återkoppling från organisationen i form av vilka
resultat som uppnåtts. Syftet att skapa goda tjänster
för kommunens medborgare utifrån befintliga
resurser.
Insamling av resultat och utvärdering görs under
andra halvåret varför ingen redovisning av
indikatorer sker i delårsrapporten, det som redovisas
är exempel på övergripande arbete mot de av
fullmäktige antagna verksamhetsmålen.
Mål 1 - En positiv befolkningsutveckling ska
skapas genom prioriteringar på områdena
samhällsservice och infrastruktur
Samhällsservice. Ett aktivt arbete pågår för att
komma igång med e-tjänster inom kommunen. E tjänstema kommer att införas steg för steg för att
utveckla lainskap och teknik jämsides. Först ut med
e-tjänst blir ansökan av serveringstillstånd.
Infrastruktur. Arbetet med utbyggnaden av
bredbandsnätet i byarna fortgår enligt plan.

Ja, delvis

Ja, delvis

Mål 2 - Överkalix ska vara etl jämställt, tryggt och
inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara
med och påverka
På området sker en del förnyelsearbete under 2018.
Jämställdhetsarbetet har tidigare i huvudsak utgått från
den europeiska deklarationen för jämställdhet, C E M R
(Council of European Municipalities and Regions). Nu
görs ett omtag, jämställdhetsintegrering skrivs in
kommunens nya övergripande styrdokument som anger
hur resultatstyrning ska fungera gällande planering,
genomförande och uppföljning. För arbetet tas också
Ifam en ny handlingsplan som stöd för kommunens
arbete med jämställdhetsintegrering och implementering av C E M R .
Det nya folkhälsorådet för östra Norrbotten har arbetat
med regelbundna träffar under första halvåret. Rådets
arbete har fokus på frågor som utöver folkhälsa även
har påverkan jämställdhetsfiågor och tiygghet. När det
gäller trygghetsarbetet så finns det liksom tidigare år en
överenskommelse om "Medborgarlöften" mellan
Överkalix kommun och polisen. Överenskommelsen
bygger på synpunkter från kommuninvånare och Irån
polisens egna medarbetare.
Mål 3 - Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god
kompetensförsörjning
Attraktiv arbetsgivare. För att få ett bra underlag för
att utveckla arbetsgivarpolitiken ytterligare planeras en
medarbetarenkätenkät under hösten. Fokusområden
kommer att vara områdena motivation, ledarskap och
styrning. För att effektivare kunna jobba med
uppföljningar har kommunen nu tillgång till ett
enkätverktyg.
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Finansiell analys
I följande avsnitt analyseras kommunens finansiella
utveckling och ställning med hjälp av olika nyckeltal. Med konmiun avses nämnderna och finansförvaltningen, det vill säga den i huvudsak skattefinansierade verksamlieten.

För år 2018 beräknas investeringarna uppgå till 16,6
mla motsvarande 6,9 % av skatter och bidrag.

Soliditet
%
Soliditet

Resultat och kapacitet
1.

Boksl

Boksl

Prognos

2016

2017

2018

Årets resultat

25,0

8,3 -10,7

Årets resultat efter Resultaträkningen
-10,7
Reducering av samtliga reavister
0,0
Vissa reavinster enligt undantagsmöjligheter
0,0
Vissa reaförluster enligt undantagsmöjlighet
0,0
Orealiserade förluster i värdepapper
0,0
Återföring av orealiserad förlust i värdepapper
0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -10,7
Avgår reservering av medel till
resultatsutj ämningsreserv
0,0
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
0,0
Årets balanskravsresultat
0,0
Övriga justeringar med hänsyn till synnerliga
skäl
0,0
Balanskravsresultat efter hänsyn till
synnerliga skäl
0,0

4.

54

56

Långfristiga skulder
Boksl

Boksl

30/6

Mkr

2016

2017

2018

Långfristiga skulder

29,3

28,2

27,7

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

Långfristiga skulder
30/6

31 n

30,3
29,3

290,-j

28,2

27,7

2017

2018

27

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 2018 kan R U R eventuellt användas för att täcka det prognosticerade
underskottet.

25

2015

2016

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

Nettoinvesteringar
Boksl

Boksl

Prognos

2016

2017

2018

16,6
Nettoinvesteringar (Mkr)
Skatteintäkter & statsbidrag5 241,7

12,2
242,5

16,6
241,0

5,0

6,9

6,9

55

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

Balanskravsutredning

Nettoinvesteringar/
skatteintäkter & statsbidrag %

30/6

2018

Soliditeten beräknas som eget kapital i förhållande till
totalt kapital.

Prognosen för 2018 pekar på ett negativt resultat på
10,7 mkr. Per 30/6 uppgår resultatet till -0,6 mla-.

2.

Boksl

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 och 2017.

Årets resultat

Mkr

Boksl

2016

10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Ekonomisk analys

Delårsrapport januari-juni 2018

Risk och kontroll
5.

7.

Likviditet ur ett riskperspektiv

Likviditet
Likvida medel
Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, mkr
1 }

2>

Boksl

Boksl

30/6

2016
23,4
108
4,0

2017
29,9
115
8,8

2018
37,6
115
7,7

1) Med kasscriikviditet avses omsättningstillgångar
varulager/kortfristiga
skulder

exklusive

2) Med rörelsekapital
kortfristiga skulder

minus

avses omsättningstillgångar

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.
Ett negativt kassaflöde från den löpande
verksamlieten tär på likviditeten.

Total pensionsslculd inkl löneskatt uppgår till 112,1
mkr per den sista december 2017. Pensionsskuldsberäkningen per 180630 visar på en pensionsskuld i
storleksordningen 106,8 nikr.
Per den sista december 2017 hade ställda säkerheter
och ansvarsförbindelsen minskat med nästan 8,8 mlcr
jämfört med december 2016. Enligt prognosen kommer
ansvarsförbindelsen avseende pensionsförplilctelser
äldre än 1998 att minska något kommande år.

Ansvarsförbindelse, mkr

3 Löneskatt

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.

Pensionsskuld

s Pensionsskuld, intjänad tom
1997

R ä n t o r och valutor

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

Bokslut

Bokslut

2016
20,3
1,0
10,0

2017
19,2
1,0
10,0

2018
18,7
1,0
10,0

30/6

30,3

29,2

28,7

Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett sämre
räntenetto. Någon större räntehöjning bedöms inte vara
alctuell under den nännaste framtiden.

Finansiering av pensionsföipliktelsen sker idag till
största delen i form av återlåning. Medlen finns
placerade i kommunens anläggningstillgångar.
Ur ett riskperspektiv är det vilctigt att beakta denna
pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som koimner att uppstå
när skulden ska regleras. Vikande befolkningsunderlag
(skatteunderlag) och ökat antal äldre pensionärer gör att
behovet att planera för morgondagens välfärd ökar.
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S

Driftredovisning 2018
Mkr

Utfall
Jan-juni
2017

Utfall
Jan-juni
2018

Prognos
helår

Kommunstyrelsen

-22,6

-24,4

-52,6

Budgetavvikelse
helårsprognos
0,4

Barn- och utbildningsnämnden

-38,3

-41,1

-73,9

-2,5

Socialnämnden

-49,6

-53,7

-112,5

-7,5

-0,6

-0,5

-1,8

0,2

-111,2

-119,7

-240,7

-9,4

-4,0
77,5
42,9
0,0
1,1

-2,8
77,8
42,6
0,4
1,1

-12,1
156,0
85,0
0,1
1,1

-4,4
0,3
2,4
0,0
-o,i

6,3

-0,6

-10,7

-11,2

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

RESULTAT

Bygg- och miljönämndens överskott beror till stor
del på lägre kostnad för översiktsplan.

Bara- och utbildningsnämnden och socialnämnden
berälcnas överskrida sina budgetramar medan
koimiiunstyrelsen och bygg- och miljönämnden
beräknas hålla sig inom sina budgetramar.

För ytterligare information och större detaljredovisning hänvisas till budgetprognos 2018-06-30.

Komimuistyrelseii prognostiserar ett mindre överskott. Verksamheter som beräknas gå med överskott är bland annat överförmyndaren och feriearbete p g a färre antal ensamkommande barn och
färre sommarjobbare än berälcnat. Verksamheter
som berälcnas gå med underskott finns inom den
telaiiska sektorn, t ex underhåll av fastigheter,
kosten samt V A och reningsverk.

Statsbidragen beräknas bli högre än budgeterat.
Detta trots att befolkningen har minskat under
första halvåret med 50 personer.
Samtliga nämnder och styrelser arbetar kontinuerligt för att minska sina kostnader. Det är nödvändigt att kostnaderna hålls på en balanserad låg
nivå fbr att undvika framtida underskott.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett
budgetunderskott på ca 2,5 mkr. Störst underskott
visar förberedelsklassen när bidrag från Migrationsverket uteblir.
Socialnämnden är den nämnd som prognostiserar
störst budgetunderskott, ca 7,5 mkr. De största
underskotten visar äldreboendena samt institutionsvården.
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Investeringsredovisning
Tkr
Projekt
Inventarier kommunkontor
Inventarier räddningstjänsten
Va-nät
Prästgården byggnad
Furunäsets miljöcentral
Älvgatan
Busstation 012
Lappbergets slalombacke
Bränna camping
Ishall 021
Kostverksamliet
Lokalvård
Strandpromenaden
GIS, geografiska info.system
IT-investeringar
Bredband
Gator och vägar
Tillbyggnad industrihus, bageri
Centrumutveckling
Summa kommunstyrelsen:

0

300
150
450

0
0
0

100
400
500
300
1 300

0

100
400
500
0
1 000

0
0
0
300
300

12 955

0

16 620

-3 665

Budget
helår
2018
50
300
2 200
1 000
200
600
1 429
150
75
231
690
170
400
300
1 000
1 600
810
0
0
11205

0
0
0

300
150
450

0
53
449
0
502
4 066

Inventarier Brännagården
Inventarier Tallviksgården
Summa socialnämnden:
Inventarier bibliotek
Inventarier BUN
Inventarier förskola/förskoleklass
IT BUN
Summa barn- och utbildningsnämnden:
Summa investeringar

0

2018
50
300
5 500
1 000
250
600
1 429
150
90
231
690
170
400
0
1 000
1 600
810
500
400
15 170

Budgetavvikelse
2018
0
0
-3 300
0
-50
0
0
0
-15
0
0
0
0
300
0
0
0
-500
-400
-3 965

Utfall
Jan-juni
2018
0
0
2 273
450
51
245
0
18
90
11
127
59
-169
0
273
107
0
1
27
3 564

A v investeringsredovisningen framgår att kommunen har en budget på 13,0 mkr för de kommunala
investeringarna under 2018. Prognosen under 2018
pekar på ett utfall på 16,6 mlcr.

Tilläggsbudget
2018

1 269
-1 269

Prognos

B U N har valt att leasa datorer istället för att köpa.
Budget har blivit lagd under 2018 för GIS,
geografiska informationssystem. Den hann dock
köpas in redan under 2017.

Prognosen för VA-nät blir högre eftersom det hatunder året tillkommit kostnader för Jockfall och
Ängesåns reningsanläggningar.
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Personalekonomisk redovisning
Personal

Hälsa

Antal tillsvidareanställda 30 juni

Sjukfrånvaro nyckeltal

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

Sjukfrånvaro procent av ordinarie arbetstid för
tillsvidareanställda samt tidsbegränsat anställda
med månadslön.

2017
99

2018
75

188
82

187
77

Sjukfrånvaro %

369

339

Total sjukfrånvaro
-kvinnor
-män
-Åldersgrupp -29 år
-Åldersgrupp 30-49 år
-Åldersgrupp 50- år

Kommunen har 339 tillsvidareanställda personer,
motsvarande 303 årsarbetare . Antalet tillsvidareanställda har minskat i jämförelse med 2017. Den
31 december 2017 hade kommunen 353 tillsvidareanställda.
1

A v kommunens tillsvidareanställda utgör 79 %
kvinnor och 21 % män.
Ålder
Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda är
48,6 år. A v kommunens tillsvidareanställda är 57 %
50 år eller äldre.
Andel tillsvidareanställda
peråldersgrupp

- Längre än 59 dagar
(andel av total sjtikfrånvarotid)

Jan-jun
2017

Jan-jun
2018

6,6
7,4
4,3
4,5
5,8
7,4

6,3
7,3
3,7
2,4
5,0
7,9

45,9

48,7

Den personalekonomiska halvårsredovisningen för
2018 visar att den totala sjukfrånvaron minskat
något jämfört med samma period föregående år.
Andelen lång sjukfrånvaro har ökat något. A v
samtliga sjukdagar i konmiunen tillfaller 48,7 %
dem som har en sjukperiod på mer än 59 dagar.

Diskriminering - likabehandling likvärdighet
Lönekartläggning har gjorts med analys av 2017 års
löner. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga löneskillnader som beror på kön. Åtgärd
enligt upprättad handlingsplan har genomförts.

Löneöversyn 2018
Löneöversyn 2018 är ännu inte slutförd, eftersom
central avtalsrörelse fortfarande pågår med några
fackförbund.

Arbetsanpassning

Med årsarbetare avses del- och
heltidsanställningar omräknat till heltider.
1

och rehabilitering

Arbetsanpassning kan vara individuell eller generell
och även genomföras i förebyggande syfte. Kommunen har ett antal medarbetare som är inne i en
rehabiliteringsprocess, i vilken företagshälsovården/
rehabiliteringshandläggaren är en resurs. Det har
resulterat i att personer har återgått i arbete. Några
rehabiliteringsprocesser har avslutats under första
halvåret 2018.
14
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Arbetsmiljö,
utveckling

inflytande

och

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - Personalekonomisk redovisning

kompetens-

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

Centrala arbetsmiljögruppen, som utgör skyddskommitté, träffas en gång i kvartalet. Gruppen
behandlar bl.a. fi-ågor om aktuell sjukstatistik,
handlingsplaner, anmälningar tillbud/olycksfall och
rehabiliteringsverksamhet

Vid medarbetarsamtal och regelbundna arbetsplatsträffar har varje medarbetare möjlighet att samtala
om mål, arbetsmiljö och trivsel och på så sätt
påverka sin arbetssituation och hur arbetet organiseras. Under första halvåret 2018 har nya instruktioner för arbetsplatsträffar samt material för
medarbetarsamtal tagits fi-am. För att säkerställa att
medarbetarna har förutsättningar för att klara sina
arbetsuppgifter förs dialog, exempelvis vid medarbetarsamtal, då även behov av kompetensutveckling
kan tas upp.

Chefer och arbetsledare har deltagit i fortbildning
om konimunikativt ledarskap. Regelbundna chefsträffar har genomförts. Dessa har bl.a. innehållit
utbildning om rehabiliteringsansvar, mål- och
kvalitetsarbete.

r

Övrigt
Under våren har kommunstyrelsen fattat beslut om
ny delegationsordning i personaladministrativa
fi-ågor. Förändringen innebär mer långtgående delegation till tjänstepersoner.
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Finansiella rapporter

Resultaträkning
Kommunen

Koncernen
Mkr

N

20180630

20170630

20180630

20170630

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

i
2

57,1
-171,1
-7,2

72,3
-179,3
-7,3

43,8
-160,2
-5,2

59,2
-169,5

-121,2

-114,4

-121,6

6

Verksamhetens nettokostnader

budgcl

progn

-5,1
-115,4

76,2
-303,8
-10,3

104,5
-3446
-11,5

-237,9

-251,7

Skatteintälcter

3

77,8

77,8

77,8

77,8

155,7

156,0

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

3

42,6
120,4

43,9
121,7

42,6
120,4

43,9
121,7

82,6
238,3

241,0

0,5
-0,3

0,0
-0,5

0,6
-0,1

0,1
-o,i

0,3
-0,2

0,3
-0,2

0,1

-0,4

0,5

0,0

0,1

0,1

-0,6

6,9

-0,6

6,3

0,5

-10,7

Poster fiin finansiella tillgångar
Poster från finansiella skulder

4
4

85,0

Aktuell/uppskjuten skatt
Resultat efter finansiella poster
5

Årets resultat

Kassaflödesanalys
Koncernen
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat

Kommunen

2018-06-30

2017-12-31

2018-06-30

2017-12-31

-0,6

-0,6

8,3

Justering för av- och nedskrivningar

7,2

9,3
14,4

5,2

10,2

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

-0,5

-0,2

-0,5

-0,2
6,5

0,2
23,5

0,0
4,4

0,0
18,0

Justering gjorda avsättningar pensioner och övriga avsättningar
Medel från verlcsamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/minslcning (+) kortfristiga fordringar

18

14,8

-6,9

14,2

-7,7

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga slculder

19

-7,1

8,0

-6,3

9,4

14,2

24,6

12,3

79,7

0,0

0,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-3,9

-14,0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-0,2

0,0

-0,0

Försäljning materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

-4,1

-13,9

-4,1

-12,3

-0,4

-1,1
0,0

-0,5

-1,0

-hl

-0,5

-1,0

Medel från den löpande

verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde

från

investeringsverksamheten

0,0
-4,1

-12,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
12

Ökning (+)/minskning (-) av långfi-istiga slculder

0,2

Ökning (-)/minslcning (+) av långfi-istiga fordringar
Kassaflöde

från

-0,3

finansieringsverksamheten

0,0

9,9

9,6

7,8

6,4

Likvida medel vid årets början

40,7

31,3

29,9

23,4

Likvida medel vid periodens slut

50,6

40.9

37.6

29.9

9,9

9,6

7,8

6,4

SUMMA FÖRÄNDRING
ÅRETS KASSAFLÖDE

Förändring under året
16
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Balansräkning
Koncernen
Not

Tillgångar

2018-06-30

2017-12-31

Kommunen
2018-06-30

2017-12-31

0,1

0,1
119,5

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

6

0,1
172,0

0,1
173,1

Maskiner och inventarier

6

38,4

40,5

Finansiella anläggningstillgångar

7

4,1
214,5

4,1
217,8

2,0

Summa anläggningstillgångar

119,1
12,0

12,8

8,4

8,4

139,7

140,8

37,7

0,9
20,6

0,9
34,9

Omsättningstillgångar
Förråd

8

Kortfiistiga fordringar

9

1,9
22,9

10

50,4

40,7

37,6

29,9

75,3

80,4

59,2

65,6

289,8

298,2

198,9

206,5

120,2

111,0

112,4

104,1

-0,6

9,3

-0,6

8,3

119,6

120,3

111,8

112,4

15,8

75,5

15,8

15,8

103,8

104,5

96,0

96,6

8,8

8,9

8,8

8,9

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättning och skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående balans
Periodens resultat
Eget kapital, utgående balans
- Resultatutj

11

ämningsreserv

- Övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

0,1

Övriga avsättningar

0,1

0,1

Summa avsättningar

9,0

9,2

8,8

8,9

Skulder
Långfristiga skulder

12

106,1

106,6

27,7

28,2

Kortfristiga skulder

13

55,1

62,2

50,6

56,8

161,2

168,7

78,4

85,1

289,8

298,2

198,9

206,5

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

14

82,6

82,8

82,6

82,8

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

15

71,6

73,1

71,6

73,1

Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser

15

17,3

17,7

17,3

17,7

171,7

173,6

171,7

173,6

Summa säkerheter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse till förtroendevald

16

Solidarisk borgen

17

Redovisningsprinciper
1 / ^ .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
P JJp pensionsförpliktelsen äldre än 1998, vilken uppgår till betydande belopp, redovisas beloppet per 2017-12-31 med
UO ^ ^ i l l ä g g av halva den förändring som anges för prognos 2018 (simulering Skandia). För pensionsavsättningen är
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Noter
Resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen
Mkr med en decimal

2017-06-30

1. Verksamhetens
intäkter
Inklusive interna poster
Avgår interna intäkter
Verksamhetens

intäkter

57,1

72,3

2018-06-30

68,2

81,8

-24,4

-22,5

43,8

59,2

0,8

0,7

varav taxor och avgifter

10,6

10,5

varav hyror och arrenden

5,8

6,2

25,4

41,0

1,2

0,8

varav försäljning av verksamhet och entreprenader

Mkr med en decimal

2017-06-30

varav försäljningsmedel

varav bidrag

Kommunen

Koncernen

Kommunen

Koncernen
2018-06-30

2018-06-30

2017-06-30

-24,4

avgår interna poster
Verksamhetens
kostnader
varav personal

-171,1

-179,3

-160,2

78,4

77,8

-0,5

-0,0

77,8

77,8

18,6

18,3

Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter

0,0

Prognos slutavräkning
Differens slutlig taxering
S: a skatteintäkter
Generella

77,8

77,8

statsbidrag

Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning
184,5

2017-06-30

3. Skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning

Strukturbidrag
2. Verlcsamhetens
kostnader
Inklusive interna poster

2018-06-30

5,7

5,7

10,0

10,9

192,1

Regleringsavgift

0,2

0,0

-22,5

Utjämningsbidrag för

3,3

3,6

2,7

2,7

LSS
Kommunal
fastighetsavgift
Flyktingbidrag

-169,5

107,3

110,7

varav entreprenader och
köp av verksamhet

12,0

14,7

varav bidrag och
transfereringar
varav konsulttjänster

13,5

13,4

2,1

2,8

42,6

43,9

Ränta koncernföretag

0,3

0,0

Övriga fmansiella
intäkter
S: a finansiella intäkter

M

M

0,6

0,1

-0,1

-0,1

S: a bidrag o utjämning

2,4

1,6

4. Finansiella intäkter
och kostnader

varav bränsle, energi och
vatten

4,6

4,8

Finansiella

varav förbrn inv. och
material
varav inköp anläggning
och underhålls -mtrl

4,6

5,2

0,5

1,0

varav lokal/markhyror
och fastighetsservice

2,5

3,0

Varav fastigheter o
entreprenörer

1,4

2,2

varav div.avgifter, skatter

1,3

1,0

varav inköpt IT-drift

2,1

1,8

varav hyra/leasing anl

1,2

1,4

varav försäkringsavgift/
riskkostnad

0,8

1,2

varav rep och underhåll
av maskiner, inventarier
och fastigheter

0,9

1,3

varav tele, data, post

0,3

0,5

varav kontorsmtrl mm

0,5

1,2

varav transporter och
resor
varav övriga
kostnader

3,4

3,3

0,8

1,2

Finansiella

42,6

43,9

intäkter

0,5

0,0

kostnader

Räntekostnader på
långfristiga lån
Övrigt
S: a finansiella
kostnader

OJ
-0,3

-0,5

-0,1

-0,1

-0,6

6,9

-0,6

6,3

5. Årets resultat
Årets resultat enligt
resultaträkningen

18
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Koncernen
Mkr med en decimal

2018-06-30

2018-06-30

0,1

0,2

Nyanskaffningar

0,0

0,0

-0.0

-0.1

0,1

0,1

Årets avskrivningar
0,1

0,1

0,7

0,7

0,7

S: a fin anläggningstillg.

8,4

8,4

fordringar

Grundfondskapital

4,1

4,1

1,9

2,0

8. Förråd
52,8

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
51,4

52,8

Förråd

50,1

0,4

6,1

-1.7

-3.4

51,4

52,8

S:a förråd

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
69,7

67,3

19,8

19,0

2,3

1,7

-0.6

-1,0

21,6

19,8

0,9

0,9

0,9

0,9

1,1
10,8

1,7
23,6

JL6

9J>

20,6

34,9

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

affärsverksamhet

Utgående bokfört värde

0,7

S: a grundfondskapital

2017-12-31

S: a långfristiga fordringar

Verksamhetsfastigheter

Fst för

Stiftelsen Ökx-bostäder

2018-06-30

Överkalix Värmeverk A B

anl. tg

Utgående bokfört värde

2017-12-31

Långfristiga

Ingående bokfört värde

Utgående bokfört värde

2018-06-30

Mkr med en decimal

2017-12-31

6. Anläggningstillg.
Immateriella

Kommunen

Koncernen

Kommunen

2017-12-31

22,9

37,7

10. Kassa och bank
Publika

fastigheter

Ingående bokfört värde

15,8

16,1

Nyanskaffningar

-0,2

0,4

Årets avskrivningar

-0.4

-0.8

15,2

15,8

Utgående bokfört värde
Övriga

15,2

15,8

Plusgiro
Bank
S: a kassa och bank

40,7

IB eget kapital

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Årets avskrivningar
34,8

35,2

29,2

29,4

0,5

1,1

-0.8

-1.4

28,9

29,1

3,1

34.4

26.8

37,6

29,9

112,4

104,1

11. Eget kapital

fastigheter

Utgående bokfört värde

50,4

3,3

Varav avsatt till resultatutjämningsreserven
Årets resultat

-0.6
119,6

UB eget kapital

120,3

111,8

112,4

28,8

29,2

12. Långfristiga skulder
Exploateringsmark

Total ingående låneskuld

Ingående bokfört värde
Försäljning
Utgående bokfört värde

1,9

1,9

2,0

2,0

-0,1

-0.1

1,9

1,9

-1.0

28,8

29,2

LQ

Lö

27,8

28,2

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

2,8

2,8

1,0

1,0

5,8

11,0

Moms och särskilda
punktskatter
Personalens skatter och
avgifter
Övriga kortfristiga
skulder
Upplupna kostnader

1,5

3,7

8,2

6,8

5,4

4,1

26,8

35,8

S: a långfristiga skulder

Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar

13,5

1,1

2,8

-1.8

-3.5

40,5

12,0

12,8

210,3

213,6

131,1

132,3

106,1

106,6

13. Kortfristiga skulder

12,8

37,8

Årets avskrivningar

S: a anläggningstillg.

-0.5

Ingående långfristig del
Amorteringar

Maskiner, fordon,
inventarier

Utgående bokfört värde

Varav ing. kortfristig del

7. Fin. anläggningstillg.
Aktier och andelar
Överkalix Värmeverk A B

3,7

3,7

Övriga

IQ

4J

S: a aktier och andelar

7,7

7,7

2,5

2,5

semesterlöner

14,7

11,8

- varav pensionskostn.
Individuell del

3,6

12,6

- varav upplupna
- varav

löner:

- varav övrigt

S: a kortfristiga skulder

19

55,1

62,2

6,1

8,9

50,6

56,9
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Koncernen
Mkr med en decimal
14. Borgensåtagande
Kommunägda

2018-06-30

2017-12-31

Koncernen

Kommunen
2018-06-30

2017-12-31

företag

Stiftelsen
Överkalixbostäder
Överkalix värmeverk

41,7

41,7

36.8

36.8

S: a kommunägda
företag

78,5

78,5

SBAB

0,6

0,6

S: a egna hem och
småhus

0,6

0,6

Diverse kortfristiga
fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kommunen
2018-06-30

2017-12-31

0,5

2,5

12,7

-7,7

1,0

-2,5

1,9

Överkalix
Folketshusförening
Olofssons bageri

16
3,5

S: a föreningar

82,6

82,8

15.
Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Särskild löneskatt

82,6

71,6

88,9

90,8

S: a ökning/minskning
kortfristiga fordringar

14,8

-6,9

14,2

-7,7

2,0

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

1,2

-0,3

16

Leverantörsskulder

-5,2

3,2

3,6

Personalens skatter

1,4

0,3

-9,0

7,5

5^2

-1,2

-6,3

9,4

Föreningar

S:a
pensionsföipliktelser

2017-12-31

Kortfristiga placeringar

Egna hem och småhus

S: a borgensåtaganden

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

•06-30

82,8

73,1

17,3

17,7

88,9

90,8

16. Kommunalrådet har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. De regleras i P R F - K L och P B F 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
per2014-06-30 varmedlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige A B , dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
V i d en uppskattning av den finansiella effekten av Överkalix
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till
413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 140 637 033 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 137 854 424 kronor.
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Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Moms och övriga kortfr.
skulder
S: a ökning/minskning
kortfristiga skulder

-7,1

8,0

Ord- och begreppsförklaringar
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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: Salaiar 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 finansierhigsverksamheten 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.

Kortfristiga fordringar och
skulder: Fordringar och slailder
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 silct. 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:
sammanställmng 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 fonn verksamheten
bedrivs.

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, kommunfulhnäktige och även andra
intressenter relevant information om utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering samt den ekonomiska ställningen vid periodens slut. Informationen har
utfonnats för att underlätta styrning och uppföljning.
Delårsrapporten sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix koinmuns
ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar, bolag och stiftelser.
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Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Kommunens revisorer har bland annat till uppgift attipröVa om kommunens räkenskaper är
rättvisande och bedöma om Fesultätetiidelårsmpporten äriförenligtTOed de mål för god
ekonomiskbushällning som fiallmäktigebesMat om "i årsbudget.20 t8.
;

Enligfkommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig fönupprättandet av delårsrapport.
Granskningen visar följande;
-

Vi bedömer attdélårsrgpporten i ällt väsentligt äpupprättad i enlighetiimed lagens^rav
och god redovisningssed i övrigt. Viser dock att skatteintäkter-rrtte äriperioöiserade i
enlighet'med !RKR 4.2 samt det finns viss asäkeffhet kopplättill^iibälanspoät. Vi
rekommenderar att kommunstyrelsen Gliser att detta ses över införwpprättandet av
årsredovisningen .2018.

- Bedömningen ;i delårsrapporten är attfcälarrskraveliiirtte korrrmer att^pptyllasfför år
-

Vi bedömer att det prognostiseradefesultatet är-delvis förenligt-med definanstella
trnål sora-fiiiHmäktige fastställt iibudget20IJ8.

-

Vi:bedömer«tt verksamhetens prognostiserade utfall är <äel.vis förertligiimed de äv
fullmäktige fastställda måleni'ibuäget.2648.

För revisionens räkning

Tord Henriksson
Ordförande
Bilaga:
Revisionsrapport "Granskning av Delårsrapport 2018,Överkalix kommun", PwC september2018.

.www.pwc.se
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Granskning av delårsrapport 2018

PwC har på uppdrag av kommunensförtroendevalda revisorer översMigt^aiiskat
kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen forår 2018.
Syftetmed denöversilctliga granslmingen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens lcrav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål somlcommunfulrmälctige
fastställt. Med utgångspunlct från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:
» Hai- delårsrapporten upprättats enligt lagens lcrav och god redovisningssed?
Vibedömer att delårsrapporten iallt väsentligt ärupprättad i enhghet jneå lagens lcrav
och god redovisningssed i övrigt. Vi ser doclcatt skatteintälcter inte är periodiserade i enlighet med RKR 4:2. Fullständiga underlag till balanskonto 29910 salcnas varför vi mte
kan bedöma om denna post är redovisad i enlighet mediagens la-av och god redovisningssed.
Vi rekommenderar Icomimmen att^e-överdennapost ull upprättandet av årsredovisningen 20i8.'Gm bedömningen är^tposten skapeiiodiseras behöverfulständig specifikation
ocn underlag tasfram för att viska Icunna bedöma om posten är redovisade i-enhghet med
lagens laav och god redovisningssed.
I^årgranslcningHvåisi-eaovisningen aoi7noterade vi att det fauns brister iavstämningar
av bland annat kundfordringai-. Vi irelcommenderade därför kommunen attinföra avstämningsiutiner avseende samtliga balanskonton ibölcförmgensamt att Iconueunen löpande
under året reseiverar för eventuella fanaförtuster för attlöpanåeloinnafölja resultat och
ställning. Vi har vid vår granskning avdelårsrapporten sett ätt kommunen hai- förstärkt
ekonomiavdelningen oeh infört nya avstänmingsrutiner. Be arbetar även med att utreda
leontonmed gamla kundfordringar och osälaalcundfordrmgar ocb debar för avsilct attöll
årsbokslutet varad målineddetta utredningsarbete.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer attuppfyllas för år 2018.
« Är resultaten i delårsrapportenförenliganiedde av fullmälctige fastställda målen för
god elconormskbusbålhring, d.^.s. finns förutsättningar att målen Icommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade iresultat är delvisförenligtmed definansiellamål sorti
fullmälctige fastställt ibudget 2018.
Vibedömer, utifrån delårsrapportens återrapporteimg, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmälctige fastställda målen i budget 2018.
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Gransloiing av delårsrapport 2018

2.

Inledning
Balegrimä

Kammuner är skyldiga att rninst em gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verlcsamheten M n årets böljan och i -revisorernas uppgift ingår att
granska kommunens delårsrapport.
»elårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den slca innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verlcsamhet ocli resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga oah finansiella mål för god elconomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsreiovismng.
Revisionsöbjekt är styrelsen som är ansvarig för deläLsrapportems upprättande.

2.2*

Syfte och

rimMaiisfrågov

•Qransicningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin slaiftliga bedömning vilken
sicall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av-densamma.
•Granskningen slca besvara följande revisionsfrågor.:
.

Har delarsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapportenförenligamed de avfuumäktige fastställda målen
för god ekonomisk bushålnimg, d.v.s.finnsföratsättningar att målen kommer att
uppnås?

Följande Icriterier används i granslcningen:
»
»
•

Kommunallag (KL), lcap^-.o, a
Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport

•

Fullmälctiges beslut avseende godelconoBiiskbushållning

•

Fullmälctiges anvisningar avseende delårsrapport

2*4*

Avgrånsnmg

oéh metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:
•

översilctlig granslcning av det siffermässiga bokslutet per 2018-06-30,

•
•

föivaltningsberättelsens irmebåll,
hur kommunen redovisar bur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för goä ekonomiskbushållning (både finansiella och verlcsamhetsmässiga
mål).
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granslming av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granslcningen slcer genom analytisk granslcning
och intervjuer med nyckelpersoner som Sr ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granslcningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- -och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granslcningen är
översilctlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter
lcan förekomma.
En översiktlig granslcning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA ocb god revisionssed! övrigt här.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

September 2016
Överkalix kommun

PwC

4 av

Granskning av delårsrapport 2018

3.

Iakttagelser

och

3.1. Lagens krav och god
3.1.1.

bedömningar

redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsräpporten omfattar perioden januari - juni. Resultatet för perioden
uppgår till minus 0,6 mnkr.
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse, resultattälcning, balansrälcning,
kassaflödesanalys och noter till vissa poster.
Översiktlig föi*valtningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut.
Upplysningar om kommunens förväntade utveclding avseende ekonomi och verlcsamhet
beslaivs.
En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverlcsamhet framgår av
föi-valtningsberättelsen. Total investeringsbudget för är 2018 är 13 mnlcr. Prognosen för
helåret pekar på ett utfall på 16,6 mnkr.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår tili -10,7 mnkr vilket är
11,2 mnkr sämre än budgeterat.
En bedömning avbalanslaavsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets
prognostiserade resultat kommer balanskravet inte ätt uppfyllas. I kommunenfinnsen
resnltatufiämningsreseiv om totalt 15,8 mnla-.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt delvis
noter. Resmtattälmingen omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. Sammanställda räkenskaper ställs upp jämte kommunens och
omfattar de bolag som ska ingå.
Vid granskningen av periodens resultat- ochbalansräkning för kommunen har följande
väsentliga avvikelser noterats:
•

Skatteintälcter ar inte periodiserade i enlighet med RKR 4.2. Vi rekommenderar att
kommunen ser över detta till upprättande av årsredovisningen.

•

Vi ser en osäkerhet i konto 2991 o Inkomstförskott då vi i vår revision inte erhållit
fullständiga underlag. Vi hai- vid granslcning av konto 29910 Inkomstförskott endast erhållit en specifikation av poster på kontot. Enligt uppgift från kommunen avser detta schablonersättningar fiån Migrationsverket vilka har periodiserats och
inte resultatförts löpande. Totalt belopp som periodiserats till år 2018 är 4,3
mnlcr. Vi rekommenderar kommunen att se över denna post till upprättandet av
årsredovisningen 2018.
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I vår granskning av årsredovisningen 2017 noterade vi att det fanns brister i avstämningar
av bland annattandfordringar.Vi rekommenderade däiför att kommunen inför avstämningsrutiner avseende samtliga balanskonton i bokföringen samt att de löpande under
året reserverar för eventuella lomdförluster. Detta för att löpande kunna följa resultat och
ställning. Vi har vår granslcning av delårsrapporten sett att leommunen har-förstärkt ekonomiavdelningen och infört nya avstämningsrutiner. Kommunen arbetar även med att
utreda konton med gamla kundfordringar och osäkra kundfordiingar och de har för avsilct
att till årsbokslutet vara i mål med detta utredningsarbete.
Vissa andra upplysningar
Samma redovisningsprinciper har använts som vid föregående års årsbokslut.

3.1.2.

Bedönming

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentiigt är upprättad i enlighet med lagens lcrav
och god redovisningssed i övrigt. Vi ser dock att skatteintälcter inte är periodiserade i enlighet med RKR 4.2 samt att fullständiga underlag till balanslconto 29910 salcnas (se avsnitt 3.1.1.)
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2018.
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i

"

3.2. God ekonomisk

~

"

hushållning

Kommimfullmäktige har fastställt ett mäldolcumént innehållande ett antalfinansiellamål
och verlcsamhetsmål.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunensfinansiellamål som
fastställts i hudget 2018:
Finansiella mål, fastställt av fall- Prognos 2018
mäktige i budget 2018

Måluppfyllelse, kommimens bedömning

Årsresultatet slca vara positivt

Utfalletförhalvåret är TSfej
0,6 mnkr och prognosen
för helåret uppgår till 10,7 mnkr.

Oförändrad utdebitering

Oförändrad

Ja

Soliditeten ska förbättras under planpe- Soliditeten hai förbättrats för Ja
rioden
kommunen 56 % (54 %) och
för koncernen 41 % (40 %)
under första halvåret 2018
och helåret 2017.
-

Alla investeringar ska ha en långsiktig
hållbar plan/långsiktig bärkraft

Politiken har godkänt
investeringsförslagen.

Ja

Av redovisningen framgår att 3 av 4mål prognostiseras att uppfyllas.
Vi noterar att kommunstyrelsen utvärderai måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet oeh fiån
det prognostiserade helårsresultatet.
-
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Mål för verlcsamheten
I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet.
Kvalitetsområden fastställda av
KF i budget 2018

Utvärdering

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

Ett arbete med att införa Ja, delvis
e-tjänster har påböijats.
Förberedande steg har
tagits mot ett införande.
Tillgängligheten till internettjänster ökar med
bredbansutbyggnaden.

Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt
och inlduderande samhälle där invånarna ska Icunna vara med och påverka

Ett alctivt arbete pågår
Ja, delvis
för att förnya jämställdhets- och trygghetsarbetet, arbetet lyfts in
i/närmaré kommunens
styrning.Implementering
av planerat arbete återstår.

Vi slca vara en atti-aktiv arbetsgivare
med god kompetensförsörjning

Arbetsplatsträffar, lönesamtal och medarbetarsamtal genomförs.

3.2.2.

Måluppfyllelse, kommunens bedömning

Ja, delvis

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål
som fullmälctige fastställt ibudget 2018.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verlcsamhetens prognostiserade utfall är delvis förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018.
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