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Inledning

M å l s t y r n i n g s mo d e l l

Det är kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet och fungerar som kommunens ”riksdag”, och
fattar de övergripande besluten. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder, som ska sköta det
löpande arbetet.

Inför budget 2016 utarbetade vi en tydligare målstyrningsprocess i syfte att skapa en röd tråd från värdegrund, vision, övergripande mål till verksamheternas
aktiviteter. Målet är att alla medarbetare ska kunna se
kopplingen mellan det lokala arbetet och de övergipande målen.

Övergripande process

Vår värdegrund

Till varje målområde har vi utarbetat tre övergripande
mål som vi ska arbeta för att uppfylla.

Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens vision, övergripande mål och nämndernas verksamhetsmål och
beslutar om hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter. Preliminära driftramar beslutades av kommunstyrelsen i
juni. Därefter planerar nämnderna sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner/nulägesanslyser med
förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i budgetdokumentet. Under perioden september-november
sker dialog kring åtagandena.
I november beslutar kommunfullmäktige den slutliga budgeten för 2017 och flerårsplanen för 2018-2019. I god
tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att
verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.

Till varje målområde finns en övergripande process
som beskriver syftet med det arbete som ska bedrivas
inom målområdet.
Övergripande mål

Värdegrunden utgör vårt grundläggande synsätt och
ska genomsyra allt arbete i Övertorneå kommun;

Prioriterade utvecklingsområden

”Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus.
Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk
profil”

Fastställs av nämnd och styrelse med utgångspunkt i
de övergripande målen. Utvecklingsområdena pekar ut
de av nämnd och styrelse valda områden som bedöms
bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. Våra
tjänstegarantier är en del av framgångsfaktorerna.

Vår vision

Hur är budgeten och flerårsplanen uppbyggd?
Den beskriver först vår målstyrningsmodell, vilken anger vår värdegrund, vision, målområden och övergripande
mål. Därefter beskriver vi de övergripande processerna, d.v.s. syftet med det arbete som ska bedrivas inom varje
målområde. Under de övergripande processerna redovisar vi de av nämnder och styrelse beslutade prioriterande
utvecklingsområden vilka ska bidra till uppfyllelse av de övergripande målen.
Under viktiga framgångsfaktorer med avsnitten kvalitet, attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi beskriver vi
stödfunktionera inom Övertorneå kommun för att genomföra vårt uppdrag. Under respektive område redovisar vi
delmål och indikatorer vi jobbar med internt för att uppnå målen.
Dokumentet avslutas med det obligatoriska avsnittet ekonomisk plan och budget för 2017-2019 där vi redovisar de
övergripande ekonomiska förutsättningarna, driftbudgeten för respektive nämnd, resultat-, balans- finansieringsbudgeten samt investeringsbudget/plan för de kommande tre åren.

Aktiviteter

Vi vill att Övertorneå kommun år 2020 ska kännetecknas av att vara;
”En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på
boende, miljö och näringsliv”

Fastställs av respektive förvaltning i samråd med berörd nämnd/styrelse och anger vilket huvudsakligt arbete förvaltningen och dess enheter ska genomföra för
att uppnå beslutade prioriterade utvecklingsområden.

Målområden

Mått och indikatorer

För att nå vår vision 2020 har vi identifierat sju stycken
strategiska målområden som utgör grunden för den
verksamhet som Övertorneå kommun ska bedriva under planperioden;

Beslutas av respektive förvaltning och dess enheter
och är det verktyg som används för bedömning av
uppnådd genomförandegrad gällande beslutade aktiviteter.

• Kultur och civilsamhälle

Mål ska föredras för respektive nämnd/styrelse
och kommunfullmäktige

• Hållbar utveckling

Fullmäktiges övergripande mål föreläggs i november i
det samlade dokumentet Budget 2016 och flerårsplan
2017-2018. Respektive nämnds och styrelses fastställda
prioriterade utvecklingsområden, aktiviteter och mått/
indikatorer återfinns i respektive nämnds verksamhetsplanering. Bedömning gällande genomförandegraden för aktiviteter och prioriterade utvecklingsområden redovisas i respektive nämnds delårsuppföljning.
Vilka utgör underlag för den samlade uppföljning av
de övergripande målen i delårsrapporten och årsredovisningen.

• Tillväxt och attraktivitet
• Demokrati
• Lärande
• Stöd och omsorg
• Samhällsskydd
Tjänstegarantier
För att säkerställa att vi arbetar inriktat mot våra framgångsfaktorer har varje nämnd och styrelse utarbetat
ett antal tjänstegarantier till våra medborgare. Tjänstegarantierna redovisas i resp. nämnds verksamhetsplan
och är oförändrade från 2016.
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Målstyrningsprocess Övertorneå kommun 2016-2020
Målstyrningsprocess Övertorneå kommun 2016-2020

”Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån
rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling”.

Vision 2020 - ”En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och näringsliv”

Målområde

Kultur och civilsamhälle

Hållbar utveckling

Tillväxt och attraktivitet

Demokrati

Lärande

Stöd och omsorg

Samhällsskydd

Övergripande
process (Syfte)

Att tillgodose behovet av
kultur och berikande fritid

Att tillgodose behovet av
miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Att främja näringsliv och
arbete

Att värna om demokratin

Att tillgodose behovet av
utbildning

Att tillgododse behovet av
stöd och omsorg

Att bedriva samhällsskydd
och säkerhetsarbete

Övergripande
mål

Strategier
- Definierar
innebörden
av de övergripande målen
- Utgör
styrdokument
för fortsatt
planering

Övertorneå kommun skall
erbjuda ett gott näringslivsklimat

Kommunala beslut skall
leda till förbättrade demokratiska villkor

Kommunal verksamheter
ska minska sin miljöpåverkan

Övertorneå kommun skall
vara en attraktiv kommun
att leva, bo och arbeta i
samt besöka

Möjligheten till samverkan
och medborgardialog skall
stärkas och utvecklas

Övertorneå kommun skall
ha en rättvis fördelning av
resurser till kvinnor och
män, flickor och pojkar

Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och
förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv

Kommunala beslut skall
gynna hållbar utveckling
ekonomiskt, socialt och
ekologiskt

Kommunala beslut skall
leda till förbättrade villkor
för kultur och föreningsliv
Meänkieli och det finska
språkets ställning ska
stärkas
Övertorneå kommun skall
kännetecknas av en utökad
kulturell mångfald

Framgångsfaktorer

Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och
erbjuder en god information till medborgarna

Den kommunala förskolan
och skolan skall uppnå av
staten uppställda nationella
mål
Utbildning och lärande
ska utgå ifrån individuella
förutsättningar
Trygghet, kreativitet och
entreprenöriellt lärande
utgör utgångspunkter

Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten
uppställda nationella mål

Övertorneå kommun ska
vara en trygg kommun att
leva i och besöka

Förebyggande insatser är
en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet

En hög skyddsnivå för
medborgarna säkerställas

Stöd och omsorg ska utgå
ifrån den enskildes förutsättningar och bidra till
goda livsvillkor och ett väl
fungerande liv

Prioriterade utvecklingsområden 2016-2018 Tjänstegarantier

Aktiviteter

Behövs för att genomföra beslutade framgångsfaktorer

Mått och
indikatorer

Nödvändiga för att kunna bedöma resultat/effekter av beslutade framgångsfaktorer, syfte och övergripande mål
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Genom förebyggande
arbete säkerställs en hög
grad av säkerhetstänkande

Ö v e r g r i pa n d e
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning definieras i 8 kap 5 §
kommunallagen: ”För verksamheten ska anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning”.

ring och styrning av kommunens ekonomi mot en resultatnivå som konsoliderar ekonomin över tiden. För
att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål,
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Dessa
samband ska definieras i budget och verksamhetsplanering och följas upp och utvärderas i årsredovisning
och delårsrapporter.

Finansiella mål för Övertorneå kommun
•

Oförändrad utdebitering

•

Soliditeten ska vara oförändrad under planperioden och vid inget tillfälle understiga 65 %

•

Till finansiering av investeringar avsätts medel
motsvarande 6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag eller lika stort belopp som avskrivningarna utgör, beräknat som ett genomsnitt över
hela planperioden

•

Lån ska i princip endast upptas för finansiering
av sådana investeringar som genererar intäkter till
verksamheten

•

Årets resultat ska vara positivt

Om bokslutet ändå resulterar i underskott ska kommunfullmäktige besluta om hur det egna kapitalet ska
återställas inom tre år. För att klara ett utfall i balans
ska alla nämnder göra månadsvisa uppföljningar.
Nämnder som i sina prognoser befarar underskott
mot budget ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen i delårsrapporten för januari-juni. Nämnd
som redovisar budgetunderskott i bokslutet ska återställa detta inom följande års budgetram. Efter särskild
prövning och beslut av kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom ramen för de
två följande årens budgetar.

Budget och utfall i balans
För arbetet med verksamhetsplaneringen inom verksamhetsområdena 2017-2019 gäller följande.

•

•

Målområde: Stöd och omsorg
- Att tillgodose behovet av stöd, omsorg
och integration

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen.
I stort sett all verksamhet genomförs i processform.
Det är därför naturligt att nämnders, styrelses och
förvaltningarnas arbete tar sin utgångspunkt ifrån de
fastställda övergripande processerna i målstyrningsmodellen. Vi har sju övergripande processer som utgår
ifrån lika många målområden. Processerna beskriver
syftet med de övergripande målen inom målområdet
och anger såldes inriktningen för de av nämnder och
styrelser beslutade prioriterade utvecklingsområden.

Processen syftar till att genom förebyggande insatser
verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor och därigenom skapa förutsättningar för ett välfungerande liv. Exempelvis genom att arbeta med att
hjälpa, stödja och stärka den enskilde i frågor som rör
ekonomi, missbruk, barn- och familjeärenden och annan social problematik.
Bristen på personal är ett återkommande problem på
flera av våra områden, varför vi behöver satsa resurser
på att säkerställa bemanningen vid enheterna samt förbättra möjligheten till kompetensutveckling vid behov.

Målområde: Demokrati
- Att värna om demokratin
Processen har till syfte att värna om demokratin, och
ger medborgarna i Övertorneå och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter.
Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation
och inslag av direktdemokrati och medborgardialog.
Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för
invånarna och ge de förtroendevalda förutsättningar
att fullgöra sitt uppdrag.

Prioriterade utvecklingsområden
•

Norrbussamverkan säkras

•

Familjecentralen som förebyggande insats är del
av verksamhet

•

Bristen på personal inom stöd- och omsorgsförvaltningen är ett återkommande problem, varför
resurser behöver avsättas på att säkerställa bemanningen vid enheterna samt förbättra möjligheten
till kompetensutveckling vid behov

•

Förebyggande arbete och eftervård

•

Utveckla alternativa boendeformer för personer
med psykisk funktionsvariation

•

Teknikutveckling inom äldreomsorgen

•

Träffpunkt för äldre

•

Äldres behov i centrum

•

Kartläggning av sysselsättningsmöjligheter inom
LSS

•

Brukarundersökningar

Processen syftar till att ge utbildning till medborgarna
utifrån varje enskilds förutsättningar och behov, så att
de är rustade att möta framtiden. Trygghet, kreativitet
och entreprenöriellt skall utgöra utgångspunkter för
allt lärande.

•

Alternativa boendeformer inom LSS

•

Teknikutveckling inom LSS

•

Utveckla uppsökande verksamhet och kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården

Prioriterade utvecklingsområden

•

Stödja socialt företagande

•

Motverka ungdomsarbetslöshet

•

Förebygga främlingsfientlighet

Prioriterade utvecklingsområden

Vid konflikt mellan mål och medel gäller att
•

processer

mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen måste skjutas framåt i tiden
förvaltning eller enhet får ej överskrida tilldelad
budget utan särskilt beslut. Ett sådant beslut måste omfatta omfördelning av medel inom anvisad
budgetram.

•

God och öppen kommunikation med medborgarna

•

Barns, elevers och vårdnadshavares delaktighet utvecklas

•

Stärka delaktigheten för våra ungdomar

•

Utveckla mötet med kommunmedborgarna

•

Utökad tillgänglighet

Målområde: Lärande
- Att tillgodose behovet av utbildning

budgetansvariga ansvarar fullt ut för att verksamheten bedrivs inom beslutade ramar.

Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras
genom effektiviseringar som godkänns av respektive
nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning,
sänkta ambitionsnivåer och översyn av verksamheter.
Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom
friskare arbetsplatser och minskade sjukkostnader.
Kommunstyrelsen beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhetsbedömning för kommunen.
Budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Grundtanken med god ekonomisk hushållning
är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin
egen kommunala välfärd inklusive investeringar och
pensionsåtaganden. Detta ska uppnås genom plane-
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•

Elevhälsoarbetet utgår utifrån individperspektiv

•

Nyanländas lärande utgår från individuella förutsättningar och nationella riktlinjer
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Stödfunktioner
Målområde: Hållbar utveckling
- Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete

•
•
•
•

Processen syftar till att skapa attraktiva områden i
kommunen med god service, ett attraktivt centrum
och en hållbar landsbygd för medborgarna. Med de
naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Infrastrukturen spelar en allt viktigare
roll, både när det gäller näringslivets etableringar och
människors val av bostadsort. Om infrastukturen inte
fungerar tillfredsställande, kan det ge en ökad belastning på miljö, säkerhet och människors vilja att etablera sig i kommunen.

Stärka meänkieli och det finska språket i stöd- och
omsorgsförvaltningens verksamheter
Utveckling av kultur- och föreningslivet
Stärka minoritetsspråkens ställning
Jämn fördelning av medel till finska och meänkieli

Målområde: Samhällsskydd
- Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete

Prioriterade utvecklingsområden
• Begränsa farliga utsläpp i miljön
• Hälsosam och god miljö för kommande generationer
• Kontroll av livsmedelsföretag för att säkerställa
bra livsmedel
• Resursfördelning inom undervisning anpassas till
individens behov oavsett kön för att uppnå likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse
• En god arbetsmiljö för bra frisknärvaro
• Minskat behov av försörjningsstöd
• Förbättrad social delaktighet genom att öka andelen personer i arbete/sysselsättning
• Likvärdig service för alla människor oavsett kön
inom livets alla områden
• Miljöanpassade kommunikationer
• Ökad användning av lokalt producerad bioenergi
• Närproducerade livsmedel som tillagas nära brukaren
• Jämställdhetsintegrerade verksamheter

Kvalitet

Syftet med processen är att arbeta för en trygg och
säker kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras
eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå
inträffar, kan konsekvenserna minskas genom att en
hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och
intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor.

En hög kvalitet kan uppnås genom att systematiskt
planera och följa upp verksamheten. Ett kontinuerligt analysarbete behöver genomföras som grund för
beslut och förändringar och förbättringar. En budgetoch styrprocess där fokus läggs på att i större utsträckning mäta och analysera resultatet av kvaliteten i våra
tjänster som vi erbjuder våra medborgare, kommer
förhoppningsvis leda till ett bättre beslutsunderlag för
våra förtroendevalda.

Prioriterade utvecklingsområden
• Säkerställa säkerhet i trafik för alla slags trafikanter
• En trygg och säker arbets- och lärandemiljö för
barn, elever och personal
• Nolltolerans råder mot kränkande särbehandling
• Samverkan med andra samhällsaktörer
• Informationsinsatser
• Samhällssäkerhetsarbete

Med fokus på uppdrag och resultat samt med effektiva
arbetsmetoder kan vi skapa värde för våra medborgare. Genom att tydliggöra nivån på service och tjänster
kan rätt förväntningar byggas. Det personliga mötet är
avgörande för kvaliteten på tjänsten. Fortlöpande mätningar och analyser, bl.a. via Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK). SCB:s medborgarundersökning, etc.
används som grund för att utveckla och kvalitetssäkra
våra aktiviteter så att resurser används på bästa sätt.

Målområde: Tillväxt och attraktivitet
- Att främja näringsliv och arbete
Processen syftar till att främja och utveckla befintligt
och nytt näringsliv i Övertorneå kommun och att vara
initiativtagare till nya arbetsformer och projekt som
bidrar till att utveckla kommunen. Samverkan skall ske
med det lokala näringslivet men även med finansiärer
och externa investerare för att lösa projekt- och företagsfinansieringar. Kommunen ska marknadsföras
som potentiell inflyttnings- och etableringsort. Hjälp
ska erbjudas till att lösa lokalfrågor och initiera att
planlagd och byggbar industrimark finns i kommunen.

Målområde: Kultur- och civilsamhälle
- Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

För att den kommunala organisationen ska kunna utföra alla tjänster gentemot medborgarna och uppfylla
fastställda mål, krävs att det finns en inre organisation
som genom olika stödfunktioner kan bistå förvaltningarnas arbete mot medborgarna. De inre stödfunktionerna kan delas upp i tre huvudområden, kvalitet,
attraktiv arbetsgivare och stabil ekonomi.

Avgörande för kvaliteten är medarbetarnas och ledningens kunskap, idéer och engagemang samt ett
kommunikativt klimat som gynnar styrning, ledning,
utveckling och ständiga förbättringar.

Prioriterade utvecklingsområden
• Medverka till attraktiva strandnära bebyggelse lokaliseringar
• Individuella utbildningsmöjligheter inom gymnasiet via samverkan med Utbildning Nord
• Samordande stöd- och informationsinsatser
• Möjliggöra lokal upphandling
• Välskött infrastruktur för kultur och rekreation
• Friskare medarbetare

Syftet med processen är att skapa förutsättningar för
goda livsvillkor och meningsfull fritid för medborgarna. Processen omfattar tjänster inom bland annat
bibliotek, hembygdsmuseum, fritidsgård, sport- och
fritidsanläggningar, ungdomsfrågor samt stöd till föreningslivet och arrangemang.
Prioriterade utvecklingsområden
• Finska och meänkieli inom förskola, grundskola
och bibliotek stärks
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Attraktiv arbetsgivare

Stabil ekonomi

Kommunens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det
är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med
invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin
kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Övertorneås vision för framtiden, är en förutsättning för
att verksamheten ska nå sina resultat och utvecklas i
rätt riktning.

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är
i balans, inklusive driftskonsekvenser för investeringar
och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande
och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.
Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunen en modern organisation där mötet
med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra
ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om
de mål som organisationen ska nå.

För att locka och behålla kompetens har kommunen
en god arbetsmiljö som främjar hälsa, visar tillit, ger
utvecklingsmöjligheter och stimulerar till nya idéer.
Medarbetare ges ansvar och bidrar med sina kunskaper och idéer till utveckling av verksamheterna.

Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv inre organisation avgör hur
långt man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom processerna.

Tillsammans med ett gott ledarskap som präglas av
helhetssyn och delaktighet, där kompetens tas tillvara
och där fokus ligger på mötet och verksamhetens resultat för invånare, brukare och kunder finns det goda
förutsättningar att bibehålla och locka nya medarbetare till Övertorneå kommun.

En god ekonomistyrning på alla nivåer är en förutsättning för att bedriva en bra verksamhet. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att kunna
satsa långsiktigt, hantera nya förutsättningar och klara
konjunktursvängningar. På både kort och lång sikt är
det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och
kostnader samt fokusera på driftskonsekvenser av
investeringar och långsiktiga åtaganden. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin.
Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och
kostnadseffektivt sätt. Varor, tjänster och lokaler ska
anskaffas affärsmässigt utifrån verksamheternas resursbehov och med miljömässig och socialt ansvarstagande. Det ska finnas tydligt samband mellan resultat
och resursåtgång. Skattepengarna ska användas för
invånarnas bästa och alltid där de gör största möjliga
nytta.
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E k o n om i s k

plan för

201 7- 2019
Utvecklingen i Övertorneå kommun

Samhällsekonomisk utveckling
Enligt ekonomirapporten, oktober 2016, från Sveriges
kommuner och langsting har den svenska ekonomin
under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt
stigande produktion och sysselsättning, parallellt med
en vikande arbetslöshet. Konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år och bedömningen för åren 2018-2020
är att den svenska ekonomin efter en kortare period
av högkonjunktur återgår till en konjunkturell balans.
Kommunsektorns dilemma de kommande åren är att
kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör. Detta på grund av den demografiska utvecklingen. Till följd av att vi blir många fler äldre påverkas
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.
Även antal barn och elever i förskola, grundskola och
gymnasieskola väntas öka. Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020 påverkar förutom skolan en
rad andra verksamheter som till exempel kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, kulturverksamhet
och tekniska verksamheter. Utöver kostnadsökningar
som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna av andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå, omställningskostnader, pensioner etc.
Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska
ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade
timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala
termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter
ytterligare en tid, men dämpas redan under nästa år
när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre
sysselsättningsökning. I år och nästa år förstärks skatteunderlaget dessutom av extra höjningar av pensionsinkomsterna.

Det står klart att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. I bästa fall kan detta scenario
skjutas fram något eller några år på grund av tillfälliga
faktorer, men alla kalkyler pekar mot en utveckling i en
riktning som innebär svåra finansieringsproblem för
kommuner och landsting. Det är därför nödvändigt
att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan
bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild
lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under
lång tid.

Befolkningsutvecklingen
Den sista december 2015 var kommunens invånarantal 4 603 personer. Befolkningen har fram till slutet av
september minskat och uppgår till 4 540 personer. I
beräkningarna av intäkterna i utjämningssystemet för
åren 2017 – 2019 har budgetberedningen 2016-0930 utgått från ett invånarantal på 4 516 personer per
2016-11-01, för att därefter minska med ytterligare 75
personer per år de kommande åren. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ändra prognosen
till - 60 personer istället för som ovan beräknat - 75
personer.

I övrigt finns det ett antal industriföretag i vår kommun som kan påverkas negativt av den prisbild som
finns på järnmalm i världen.

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete
är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen
för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då
är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att
utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt
fungerar bra. Det krävs också avsevärda effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, främst
genom införande av ny teknik och nya lösningar när
det gäller välfärdstjänster.

Målgruppen för den kommunala verksamheten är
främst barn, ungdomar och äldre. Förändringar i dessa
åldersgrupper påverkar därmed de kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än i övriga ålderskategorier.

Digitalisering är en av vår tids tekniska genombrott
med en betydande potential för att effektivisera all
informationshantering, såväl internt inom kommuner
och landsting som gentemot brukarna.

Befolkningsminskningen förklaras i första hand av att
det föds färre människor än det avlider. Från årets början och fram till slutet av september har det avlidit 29
fler än vad som fötts. Inrikes flyttningsnetto uppgår
till -75 personer, medan invandrade överstiger antalet
utvandrade med 43 personer.

Obalanser på arbetsmarknaden som påverkar
Övertorneå

Befolkningen har de senaste åren minskat i betydligt
snabbare takt än vad den senaste prognosrapporten
avseende 2015-2024 från Statisticon visar.

Kompetensbrister bland de arbetssökande

•

Stort beroende av offentlig sektor, där arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt kärv

•

Fortsatt större ut- än inflyttning bland unga och
välutbildade

•

Sysselsättningsgraden fortfarande lägre än rikets

•

Allmänt traditionsbundna yrkesval

•

Fortsatt höga ohälsotal

Systemet för kommunalekonomisk utjämning
är utformat för att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och tillhandahålla
sina invånare likvärdig service oberoende av
kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella
förhållanden. Det innebär att kommuner med låg
skattekraft får bidrag via inkomstutjämning.

Av länets 14 kommuner har tio haft en negativ befolkningsutveckling mellan 2010 och 2015. Det medför att
hela länet står inför en betydande utmaning för att nå
en optimalt fungerande arbetsmarknad.

Utdebitering
Övertorneå kommuns kommunala utdebitering ligger
på 21,75 kronor inklusive skatteväxlingen med landstinget på 22 öre, med det är kommunen lägst i länet.
Högsta skattesatsen i länet är Arjeplog och Pajala på
23,50 kronor. Solna som har landets lägsta utdebitering med 17,12 kronor och Dorotea med den högsta
utdebiteringen på 23,95 kronor. Medelskattesatsen i
Sverige är 20,70 kronor.

Inom länet uppvisar arbetsgivare fortfarande rekryteringsproblem, vilket bland annat beror på kompetensbrister hos de arbetssökande. Samtidigt kommer
arbetsgivare få allt svårare att rekrytera eftersom att
tillgången på utbildad arbetskraft krymper.
Bristen på arbetskraft märks främst inom den offentliga tjänstesektorn vilket även är ett område där efterfrågan av personal är hög på grund av åldersdemografin samt det stora flyktingmottagandet som länet stod
för under 2015. Volymmässigt föreligger det största
rekryteringsbehovet inom vård- och omsorg, sjuk- och
hälsovård samt utbildningssektorn.
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•

Skattekraften per invånare visar att medelskattekraften
i Sverige var 178 tkr per invånare (bygger på taxeringsår
2016). Den högsta skattekraften per invånare finns
i kommunerna runt Stockholm med Danderyd (346
tkr/inv.), Lidingö (295 tkr/inv.), och Täby (275 tkr/
inv.) i topp. Den lägsta skattekraften per invånare i
Sverige har Årjäng (142 tkr/inv). Övertorneå kommun
ligger näst sist i länet med 161 tkr per invånare och där
Haparanda har den lägsta med 157 tkr per invånare. I
topp i länet ligger Kiruna (225 tkr/inv), Gällivare (224
tkr/inv), samt Luleå (200 tkr/inv.).

Under de senaste tio åren har den lokala arbetsmarknaden reducerats kraftigt varför arbetsmarknadsläget
inom kommunen fortfarande är ett av kommunens
största bekymmer. Den öppna arbetslösheten och sökande i program med aktivitetsstöd i Övertorneå kommun uppgick i slutet av augusti 2016 till 194 personer.
Motsvarande siffra 2015 var 184.

Efter 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre.
Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen viker ner mot
normalläge. Effekten blir då att de demografiskt betingade kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget
från och med 2017.

Stora pensionsavgångar under kommande tio år

Skattekraften

Arbetsmarknaden

Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur
blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska
ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt
genom att personalkostnaderna ökar och att det råder
brist på personal inom vissa yrken. En konsekvens är
ökande kostnader för hyrpersonal i kommuner ochframförallt i landsting.

•

Utjämningssystemet kompenserar inte för den delen
av skatteintäkterna som är hänförlig till låg skattesats.
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Analys av Övertorneå kommun

Ekonomiprocessen

För att få en bild av Övertorneå kommuns ekonomiska läge samt hur mycket som satsas inom olika verksamhetsområden finns olika externa rapporter att ta
del av. Exempelvis kan man hitta nyckeltalen för ”Vad
kostar verksamheten i din kommun” i databasen på
www.kolada.se.

I verksamhetsredovisningen är det framför allt utbildning, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldre
och handikappomsorg, politisk verksamhet, infrastruktur samt kultur- och fritid som redovisas.
Nedanstående diagram ger en första översiktlig bild
över olika verksamheters kostnadsbild i jämförelse
med andra kommuner.

Vad kostar verksamheten i din kommun
Nyckeltalen och jämförelser med andra kommuner, riket, länet och för vår del gruppen glesbygdskommuner
är intressant.

Referenskostnaden är den kostnad som kommunen skulle
ha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittlig
avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med
hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt
kostnadsutjämningen.

För att jämföra kommuner krävs att inlämnade uppgifter är insamlade på samma sätt och att samma
definitioner har tillämpats, kort sagt att uppgifterna
mäter samma sak. Eftersom räkenskapssammandragen – underlag till rapporten – spänner över en stor
mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller både
på kommunnivå och av SCB, finnas fel i det redovisade
materialet.

Nettokostnadsavvikelsen beräknas som skillnaden mellan
nettokostnad och referenskostnad (i %) och visar om
kostnadsläget är högt eller lågt, givet förutsättningarna.
En positiv avvikelse innebär att kommunen har en
kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar,
en negativ avvikelse visar det omvända. De områden
där Övertorneå kommun ligger högt i kostnader i
jämförelse med referenskostnaden och jämfört med
andra kommuner är inom fritidshem, äldreomsorg samt
förskola.

Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar
som är tänkbara till uppkomna skillnader. Statistikens
beskrivning om tillståndet i en kommun och dess verksamheter bör därför ses som indikatorer på inom vilka
områden som det kan vara intressant att analysera vidare i den egna kommunen.

När det gäller grundskola och individ- och familjeomsorg
ser kostnadsläget bättre ut.

Nämnder/styrelser
fastställer
internbudget

Jan

Dec

Feb

Kommunfullmäktige
fastställer budgeten

Nov
Kommunstyrelsens
förslag till budget

Revisorerna granskar bokslut
och redovisning efter beslut i
KS och KF

Ekonomi/
strategiforum

Apr

Okt

Budgetanvisningar.
Preliminära
driftramar från
kommunstyrelsen.

Budgetberedning

Sep

Maj
Nämnders/styrelsers
budgetarbete

Aug

Delårsbokslut

Juni
Juli

Kommunens verksamhetsplanering startar i mars året före
verksamhetsåret. Den inleds med ett ekonomi- och
strategiforum där en genomlysning av verksamheterna
presenteras i form av nulägesanalyser samt ekonomiska förutsättningar. Detta presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndsordföranden, förvaltningschefer samt en representant från partier som inte
ingår i någon av ovanstående grupper och som är representerade i kommunfullmäktige.

Budgetberedningen (kommunstyrelsens arbetsutskott)
startar i september månad, där revidering av ekonomiska förutsättningar sker.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
om budget och flerårsplan för näst kommande år tas
i slutet av oktober. Beslut om budgetramar, skattesats,
vision och övergripande mål, med inriktning på god
ekonomisk hushållning antas av kommunfullmäktige i
november året före budgetåret.

I ekonomi- och strategiforumet presenteras budgetoch planeringsunderlag för respektive verksamheter.
Materialet ligger sedan som grund till kommunstyrelsens förslag till preliminära nettodriftramar för nämnder och styrelser för näst kommande budgetår, beslutet tas i april året före budgetåret.

Under december fastställer nämnder/styrelse sina interna budgetar för nästkommande år.
Årsredovisningen fastställs i april. Delårsrapport upprättas per 30 juni och fastställs i september.

Under perioden maj-augusti pågår budgetarbetet hos
respektive nämnd/styrelse utifrån de preliminära nettodriftramar som kommunstyrelsen tilldelat.
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ÅRSREDOVISNING
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Budgetförutsättningar
År 2015 redovisade Övertorneå kommun ett resultat
på 9,6 mkr, vilket var betydligt bättre det budgeterade
årsresultatet. Det goda resultatet beror främst på hög
avsktning på kapitalförvaltningen, vilken uppgick till
11,6 mkr.
Prognosen för år 2016 pekar på ett positivt resultat
på 0,9 mkr. Den stora skillnaden i resultaten mellan
åren beror främst på skillnaden i avkastning på kapitalförvaltningen, vilken för år 2016 beräknas uppgå till
knappt 4 mkr.

Justerat årsresultat

2 567

Kommunstyelsens förslag till nettodriftramar för åren
2017-2019 till nämnder och styrelser, framgår av nedanstående tabell.

I budgeten inom resultaträkningens finansieringsdel
avsattes 4 800 tkr för löneökningen 2016, utfallet för
löneökningen 2016 beräknas uppgå till motsvarande
belopp. I budget 2017, flerårsplan 2018-2019, avsätts
4 900 tkr för år 2017, 5 000 tkr för 2018 och 5 100
tkr för år 2019. Löneökningarna avsätts på ett särskilt
konto – löneökningsanslag - i resultatbudgeten och
fördelas ut till samtliga nämnder när lönerevisionen
är klar. En satsning på friskvård för kommunens anställda, 650 tkr, avsätts tillsammans med löneanslaget.

Kommunens förvaltningar köper och säljer tjänster till
varandra. Enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige skall förvaltningarna sinsemellan komma
överens om omfattningen och storleken på ersättningen. Skriftliga överenskommelser bör upprättas för
undvikande av oklarheter.

Det finns inget underskott att täcka från föregående år.

2017

2018

2019

590

600

600

Revision

810

815

815

Överförmyndare

700

705

705

Kommunstyrelse

45 700

46 400

45 900

2 670

2 680

2 680

Miljö- och byggnadsnämnd

921
1 646

Interna kostnader/ersättningar

Kommunfullmäktige

Avstämning mot kommunallagens balanskrav i tkr
enligt prognos helår 2016

Justering realisationsförlust

Löneökningar

Belopp i Tkr

I resultaten ingår kostnader hänförliga till budgeterade
kostnader från eget kapital.

Årets resultat enligt resultaträkningen

Nettodriftramar

Barn- och utbildningsnämnd

104 700

103 600 102 500

Socialnämnd

125 700

124 800 123 600

Totalt

280 870

279 600 276 800

Preliminära ramar
De föreslagna bugdetramarna bygger på att kostverksamheten överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden, att verksamhetsansvaret för babypaketet
överförs från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden, att sysselsättningsverkstaden överförs
från socialnämnden till kommunstyrelsen, samt att
verksamheten för fritidsgården överförs från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen fastställde preliminära ramar 201606-13. Beräkningen av skatter och statsbidrag gjordes
då utifrån en befolkningsminskning om 50 invånare,
från 1 november 2015 till 1 november 2016. Under
sommaren och hösten har befolkningsminskningen
varit hög och vid budgetberedningens möte ändrades
prognosen till -75 invånare per 1 november. Detta tillsammans med höstens nedreviderade prognoser över
skatteunderlaget, har bidragit till att utrymmet för tilldelade ramar minskat med närmare 4 mkr. Samtidigt
har de beräknade kostnaderna för 2017 års avskrivningar minskat. Sammantaget gav det ett minskat utrymme på ca 2,5 mkr för ramtilldelning.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden
tilldelas därutöver 800 tkr respektive 500 tkr för särskilda satsningar.
Inom kommunstyrelsens föreslagna ram inryms bland
annat utökade satsningar på grönområden, utökat
fastighetsunderhåll samt budgeterade kostnader för
utvecklingsinsatser. Inom barn- och utbildningsnämndens ramtilldelning inryms familjecentralen.

Utifrån detta prognosläge gjordes budgetberedningens
förslag till kommunstyelsen över budget 2017, plan
2018 och 2019. Därefter kom en ny prognos över skatter och bidrag vilken var ytterligare försämrad, - 2,4
mkr. Det medförde att kommunstyelsen omarbetade
budgetförslaget. Befolkningsminskningen beräknas
nu till - 60 personer. Barn- och utbildningsnämndens
ram minskas med 400 tkr och kommunstyrelsens ram
minskas med 800 tkr, och resultatnivån sänks. Utifrån
dessa nya förutsättningar är de nu föreslagna ramarna.

Avkastningskrav
I budgetberedningens förslag till budget ingår en beräknad finansiell intäkt på 500 tkr avseende avkastning
från dotterbolag.

18

Interna hyror
Kommunen tillämpar f n centraliserad fastighetsförvaltning, innebärande att kommunstyrelsen och den
tekniska enheten svarar för drift och underhåll av
kommunens samtliga fastigheter. Förvaltningarna hyr
sedan från tekniska enheten erforderliga lokaler och
betalar en intern hyra. Hyresvillkoren fastställs efter
överläggningar mellan parterna och hyresavtal upprättas. Hyrornas storlek baseras på överenskommen volym (antal m², lokalvårdsfrekvens m.m.) driftkostnad,
kapitalkostnad samt underhåll och motsvarar självkostnaden.

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna framräknas av ekonomienheten
och redovisas separat. Begreppet kapitalkostnader avser en årlig finansiell ersättning mellan kommunens
finansförvaltning och övriga förvaltningar. Ersättningen utgör periodiserad återbetalning av de medel
som finansförvaltningen ställer till förvaltningarnas
förfogande för investeringar. Nämnder/förvaltningar
får full täckning för sina kapitalkostnader. Dessa medel
redovisas på separat rad i driftsbudgeten, dvs. vid sidan av nämndernas ramtilldelning.

Finansnetto
Finansnettot består av intäktsposterna, ränta bankmedel, avkastning extern kapitalförvaltning samt övriga
finansiella intäkter. Kostnadssidan innehåller posterna
räntekostnader, kravkostnader och förluster vid aktieförsäljning. Enligt tidigare beslut/riktlinjer från kommunstyrelsen skall finansnettot budgeteras med en
försiktighetsprincip innebärande ett nollsummespel
mellan ränteintäkter och räntekostnader. Denna princip frångicks i samband med tilldelade preliminära
nettodriftramar för 2012-2014 (Kommunstyrelsen
2011-04-18 § 81). Finansnettot för år 2017 budgeteras
till 3,4 mkr, och för åren 2018-2019 till 2,6 mkr. Prognosen för 2016 uppgår till 3,4 mkr.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt s.k. nominell metod innebärande:
• Årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska livslängd.
• Räntan beräknas som medelränta på en femårig
statsobligation två år före budgetåret. För år 2017
är räntan 2,4 procent (för år 2016 var räntan 2,5
procent).
Personalkostnader
Arvoden till förtroendemän beräknas efter regler som
fullmäktige fastställde i april 2002, innebärande att
arvode utbetalas för sammanträde/förrättning. Ersättning erhålles för ordförandeskap samt ekonomisk
kompensation erhålles för inkomstbortfall. Lönerna
till arbetstagarna beräknas i 2017 års budget utifrån lönenivån 2016 i de fall lönen är fastställd. Annars görs
en beräkning utifrån en ökning med 3 %. Arbetsgivaravgifterna 2016 för kommuner uppgick till 38,46
procent, fördelade med 31,42 procent på arbetsgivaravgifter enligt lag, 0,21 procent på avtalsförsäkringar
samt 6,83 procent på kollektivavtalad pension. Preliminära arbetsgivaravgifter 2017 för kommuner uppgår
till 38,33 procent.
• Förtroendemän och uppdragstagare 31,42 %
• Arbetstagare med kommunalt reglerade löner 38,33
%

För det senast fem åren har finansnettot gett följande
utfall i mkr:
2011

2012

2013

2014

2015

3,4

7,0

8,5

7,6

11,1

Taxor och avgifter
Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige på
förslag från respektive nämnd/styrelse. Ett förslag på
höjning av va-taxorna är aviserad. För samtliga taxor
och avgifter görs ständigt översyn med målet att taxorna når länssnitt.
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Skatteunderlaget

Finansiell analys

Nettokostnader

Nettokostnadsutveckling

Beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag och
fastighetsavgift i tkr åren 2017 – 2019 enligt skatteunderlagsprognos från SKL cirkulär 16:51.

Den finansiella analysen skall visa på vilken balans
kommunen har mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden samt den kapacitet kommunen
har att möta finansiella svårigheter på kort och lång
sikt. Analysen skall även visa på årets resultat, hur det
uppstått och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Investeringsutvecklingen skall också analyseras. En kommuns resultat påverkas också av olika
risker, därför bör analysen innefatta vilken kontroll
kommunen har över den ekonomiska utvecklingen.

Med verksamhetens nettokostnader avses kostnader
minus intäkter i den löpande verksamheten hos nämnder och styrelser samt avskrivningar av anläggningstillgångar.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag visar hur stor del av intäkterna som går till
den löpande verksamheten.

Folkmängd 1/11 året innan
Skatteintäkter

2017

2018

2019

4 531

4 471

4 411

186 052 186 263 188 278

Inkomstutjämning

57 983

59 670

61 000

Kostnadsutjämning

23 819

23 504

23 189

Strukturbidrag

21 201

20 920

20 639

40

- 719

- 1 170

10 852

10 708

10 564

Utökat statsbidrag/
mellankommunal utjämning

5 207

5 000

3 200

Fastighetsavgift

7 374

7 374

7 374

Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämning

Totalt skatteintäkter,
utjämningsbidrag och
fastighetsavgift

Den finansiella analysen syftar vidare till att identifiera
problem, därför avslutas analysen med en probleminventering. Siffrorna för 2016 bygger på bokslutsprognos i augusti 2016.

Bokslut Prognos Budget
2015
2016
2017
Nettokostnader, mkr

*305,5

*317,1

313,9

Plan
2018

Plan
2019

313,2

311,0

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (mkr)

Skatteintäkter

176,1

181,4

Plan
2019

127,8

133,3

126,5 126,5 124,8

Totalt

303,9

314,7

312,5 312,7 313,1

Nettoinvesteringar, mkr
Nettoinvesteringar, andel av
skatteintäkter
och statsbidrag,
%

100,5

100,8

100,4

100,2

99,3

Plan
2019

19,2

21,5

18,3

18,3

18,2

6,3

6,8

5,9

5,9

5,8

För planperioden 2017 – 2019 klarar kommunen balanskravet.
Bokslut Prognos Budget
2015
2016
2017

Årets resultat
i mkr
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Plan
2018

Årets resultat

Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag
är att de minskar under planperioden som en följd av
beräknad befolkningsminskning, 60 invånare/år.

Den mellankommunala avgiften, ca 400 tkr, är aviserad från SKL som en mellankommunal avgift till de
kommuner som haft stor befolkningsökning.

Plan
2019

Bokslut Prognos Budget
2015
2016
2017

För åren 2017-2019 ingår utökningen av de
generella statsbidragen, enligt vårens och höstens
budgetproposition, för Övertorneås del ca 7 mkr.
Beloppet är nu reviderat till ca 5,5 mkr men är
fortfarande preliminärt. Enligt uppgifter under
våren skulle en exakt fördelning anges i samband
med höstens budgetproposition. Så blev inte fallet,
utan fördelningen som bygger på invånarantal, antal
asylsökande och nyanlända skjuts upp och fastställs
senare under året.

I fördelningsnyckeln tas stor hänsyn till antal asylsökande. Fördelningen per kommun är fortfarande
preliminär och uppgår till ca 5,5 mkr för Övertorneå
kommun. Den slutliga fördelningen beräknas ske under årets sista månader.

Plan
2018

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och
statsbidrag framgår av nedanstående tabell. Till finansiering av investeringar avsätts medel motsvarande
6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag eller lika
stort belopp som avskrivningarna utgör, beräknat som
ett genomsnitt över hela planperioden.

I prognos 2016 ingår det extra statsbidraget med
anledning av flyktingsituationen, 9,3 mkr.

I posten utökat statsbidrag/mellankommunal utjämning finns risk för större förändringar. I posten ingår
den beräknade höjningen av statsbidraget som regeringen anvisat, totalt 10 miljarder till kommuner och
landsting.

Budget
2017

Investeringar

186,0 186,3 188,3

Generella statsbidrag och utjämning
(mkr)

Prognos
2016

I en sund ekonomi finns en följsamhet mellan nettokostnadsökningen jämfört med skatteintäktsökningen.
Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna. En tumregel är att procentsatsen bör ligga mellan
98-99 %, beroende på kommunens finansiella ställning, för att på lång sikt uppnå god ekonomisk hushållning. Övertorneå kommun har en stark finansiell
ställning och kan därför nöja sig med nollresultat för
enstaka år för att göra satsningar som på sikt beräknas
leda till bättre ekonomiska förutsättningar.

* Inkluderar kostnader hänförliga till fullmäktiges beslut om avsatta medel för framtida åtaganden på totalt 5 750 tkr.

Bokslut Prognos Budget Plan
2015
2016
2017
2018

312 529 312 720 313 074

Procent, %

Bokslut
2015
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9,6

0,9

2,1

Plan
2018

Plan
2019

2,1

4,6

Soliditetsutvecklingen

Borgensåtaganden

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av
de totala tillgångarna som kommunen finansierat med
egna medel, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas
förändring. Kommunen har en hög soliditet.

Kommunens borgensåtaganden är till största delen
gentemot det kommunala bolagen. Per 2016-08-31
uppgick borgen gentemot Stiftelsen Matarengihem
till 76,5 mkr, Övertorneå Energi AB till 68,7 mkr och
Övertorneå Värmeverk till 50,0 mkr.

Soliditeten i %

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

73,7

77,4

78,2

78,5

79,4

Balanskravet
Enligt 8 kap 4 § kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (visst undantag medgives). Vidare anges i 8 kap 5 a § kommunallagen att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår
överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas, under
de närmast följande tre åren.

Upplåning

Ny redovisningslag

Kommunens låneskuld uppgick till 50,0 mkr per 201512-31. Av dessa utgjorde 25,0 mkr lån som upptagits
för Övertorneå Värmeverk AB:s räkning, vilka har
övertagits av värmeverket under 2016. Kvarvarande
lån, 25 mkr, är fördelat på ett lån med fast ränta och
ett med rörlig ränta. För perioden 2017-2019 är inga
nya lån planerade.

Enligt förslag kommer en ny redovisningslag att börja
gälla från och med 2018, vilken påverkar bland annat
redovisningen av finansiella instrument och avtalspensioner. Det medför att de finansiella målen då behöver
omprövas. Flerårsplan 2018-2019 utgår från nuvarande lagstiftning.

BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till beslut:

att fastställa skattesatsen till 21,75 kronor per skattekrona för år 2017.
att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och
nämnder.
att fastställa budget för år 2017 och flerårsplan 20182019.
att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att
fastställa verksamhetsplan 2017-2019 inom fastställda ramar och mål enligt Budget 2017 flerårsplan
2018-2019.
att fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och
att nämnderna medges rätt att omdisponera medel
inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
att plan 2018 – 2019 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.
att fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för åren 2017-2019.

Finansnetto – ränterisk
Skillnaden mellan räntekostnader och ränteintäkter
utgör finansnetto. Övertorneå kommuns finansnetto
består av räntekostnader, ränteintäkter samt poster
bokförda på extern kapitalförvaltning. Sedan 1998 har
kommunen extern kapitalförvaltare av likvida medel.
Kommunens externa kapitalförvaltare är sedan halvårsskiftet 2013 Söderberg & Partners.

att budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 utgör
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för perioden.
att uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan försämras framledes varför
strukturella förändringar kan vara nödvändiga och
att ramarna för 2018-2019 därför är preliminär.

Det bokförda värdet på extern kapitalförvaltning uppgick 31 augusti 2016 till 179,5 mkr och marknadsvärdet till 194,2 mkr.
Pensionsåtaganden
Kostnaderna för kommunens pensionsutbetalningar
beräknas öka med 2 mkr från bokslut 2015 till plan år
2019, enligt nuvarande beräkningsgrunder.

Pensionsutbetalningar, mkr

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

8,5

8,9

9,5

10,0

10,5
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RESULTATBUDGET/PLAN 2017-2019 (tkr)

DRIFTBUDGET/PLAN 2015-2019
Nettokostnader per nämnd/styrelse i tusental kronor (tkr)

Redovisning
Nämnd/styrelse

2015

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Förslag
plan
2018

582

600

600

590

600

600

Revision

680

800

905

810

815

815

Överförmyndare

450

710

530

700

705

705

Miljö- och byggnadsnämnd

53 850

46 150

66 220

45 700

46 400

2 400

2 376

2 670

2 680

2 680

14 044

0

0

0

0

0

Barn- och utbildningsnämnd

106 238

100 300

109 784

104 700 103 600

102 500

Socialnämnd

130 015

121 350

127 812

125 700 124 800

123 600

272 310

308 227

280 870 279 600

276 800

Summa

308 585

Kapitalkostnader
Totalt

25 774
308 585

298 084

308 227

23 427

23 427

23 427

304 297

303 027

300 227

Redovisning 2015 och prognos 2016 innehåller kapitalkostnader, tilläggsanslag, kostnader finansierade från
årets resultat/eget kapital enligt särskilt beslut KF. Dessa kostnader ingår inte i tilldelade ramar 2017-2019.
Det har gjorts omfördelningar av verksamheter mellan styrelse/nämnder för såväl 2016 som 2017.

Driftbudgetens nettokostnader

- 308 585

2016

2016

Budget
2017

Förslag
plan
2018

Förslag
plan
2019

- 298 084

- 308 227

- 304 297

- 4 800

- 4 800

- 5 550

- 5 650

- 5 750

Löneökningsanslag och friskvårdssatsning

- 303 027 - 300 227

Diff personalförsäkring

2 197

Jämförelsestörande post

2 980

Pensioner, utbetalningar

- 8 544

- 8 900

- 8 900

- 9 500

- 10 000

- 10 500

Återförda kapitalkostnader

25 354

25 717

25 569

23 427

23 427

23 427

- 18 904

- 19 100

- 19 100

- 17 954

- 17 954

- 17 954

- 305 502

- 305 167

- 317 104

- 313 874

Skatteintäkter

176 133

183 826

181 369

186 052

186 263

188 278

Generalla statsbidrag och utjämningsbidrag

127 783

121 464

133 293

126 477

126 457

124 796

Finansiella intäkter

13 090

3 873

3 873

3 915

3 061

3 079

Finansiella kostnader

- 1 942

- 943

- 510

- 500

- 500

- 500

Resultat efter extraordinära poster

9 562

3 053

921

2 070

2 077

4 649

Årets resultat

9 562

3 053

921

2 070

2 077

4 649

Avskrivningar
Realisationsförlust
Verksamhetens nettokostnader

- 1 646

2016 ursprunglig budget exklusive utökat statsbidrag 9,3 mkr.
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Prognos

45 900

2 726

Kultur- och fritidsnämnd

Budget

2015

2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Redovisning

Förslag
plan
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- 313 204 - 311 004

FINANSIERINGSBUDGET/PLAN 2017-2019 (tkr)

Redovisning
2015
Årets resultat
Justering avskrivningar

Budget
2016

BALANSBUDGET/PLAN 2017-2019 (tkr)

Prognos
2016

Budget
2017

Förslag
plan
2018

Förslag
plan

3 053

921

2 070

2 077

4 649

18 904

19 100

19 100

17 954

17 954

17 954

Justeringsposter
28 466

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 19 190

22 153

20 021

20 024

- 24 800

- 21 513

- 18 290

20 031

22 603

- 18 340 - 18 200

Nyupptagna lån

0

0

0

0

0

0

Amortering av lån

0

0

0

0

0

0

Ökning/minskning långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

0

0

0

0

0

0

9 276

- 2 647

- 1 492

1 734

1 691

4 403

Årets kassaflöde
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Budget

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

2018

2019

Anläggningstillgångar

306 763

316 000

316 000

317 000

317 000

Omsättningstillgångar

226 362

200 000

175 000

175 000

175 000

Summa tillgångar

533 125

516 000

491 000

492 000

492 000

392 793

382 000

384 070

386 147

390 796

Avsättningar för pensioner/andra avsättningar

21 836

21 772

22 704

24 010

27 265

Långfristiga skulder

50 000

50 000

25 000

25 000

25 000

Kortfristiga skulder

68 496

62 228

59 226

56 843

48 939

533 125

516 000

491 000

492 000

492 000

2019

9 562

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Bokslut

Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Investeringar

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 20172019 (tkr)

Varje nämnd och styrelse erhåller i samband med att
kommunfullmäktige fastställer budget för det kommande verksamhetsåret med tillhörande planeringsår,
investeringsramar för flerårsperioden.
Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet eller
annan större vikt kan erhålla fastställda budgetbelopp
inom de angivna ramarna för respektive nämnd eller
styrelse.

2017

2018

2019

Fastigheter

4 150

5 650

1 250

Gator

2 900

2 840

3 700

Park och turism

Kommunstyrelsen erhåller investeringsramar för respektive områden – fastigheter, gator, park/turism, vatten och avlopp, kultur- och fritidssektorn, kommunstyrelsen övrigt, barn- och utbildningsnämnden, samt
socialnämnden.

300

300

300

Vatten och avlopp

5 300

6 450

8 950

Kommunstyrelsen, övrigt

1 650

1 690

100

Barn- och utbildningsnämnden

1 140

160

2 000

Kultur- och fritidssektorn

1 850

1 150

1 800

Socialnämnden

1 000

100

100

0

0

0

18 290

18 340

18 200

Miljö- och byggnadsnämnden

För att en investering ska få genomföras, förutom investeringsprojekt av principiell beskaffenhet, krävs ett
beslut från kommunstyrelsen, varvid medel och starttillstånd hänvisas inom angiven investeringsram.

Summa investeringar

Särskilda riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun framgår av annat dokument.
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