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Vår berättelse
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Kommunalråden och kommunchefen har ordet
Kommunalråden har ordet

Kommunchefen har ordet

Vi gör vårt andra bokslut under mandatperioden
och en känsla av leverans infinner sig. Halvvägs
så har vi hunnit uppfylla mer än hälften av våra
gemensamma vallöften i Alliansen. Det var en
politiskt orolig höst och resultatet blev en något
mindre stabil majoritet i kommunfullmäktige
men när vågorna lagt sig så kan vi konstatera att
arbetet fortgår och att det går fortfarande åt rätt
håll med att utveckla Övertorneå till en attraktiv
och hållbar kommun.

2016 års resultat på 3,2 miljoner innebär att
kommunen redovisar ett resultat i nivå med
fastställt resultatmål. Även de övriga finansiella
målen uppnås. Det bekymmersamma trots det
positiva resultatet är att verksamhetens nettokostnader tenderar att öka i förhållande till de
totala skatteintäkter och utjämningsbidrag som
kommunen erhåller. Det tillfälliga stödet med
anledning av flyktingsituationen 9,3 mkr och
avsatta medel för framtida åtaganden 5,8 mkr
som uppkommit med anledning av schablonersättningar från Migrationsverket har gjort det
möjligt att göra särskilda satsningar under året
bland annat för ensamkommande flyktingbarn
och mottagande av kvotflyktingar. Inför framtiden måste vi vara väldigt observanta på ekonomiska prioriteringarna och dess utfall. JeanBaptiste Colbert som var Frankrikes finansminister 1661-83 uttryckte sig vid den tiden på
följande sätt "Det gäller att plocka gåsen på så
sätt att man får flesta möjliga fjädrar till minsta
möjliga kacklande".

För att vi som politiker och tjänstemän ska kunna veta att vi gör rätt saker så har vi infört ett
nytt system för verksamhetsplanering och målstyrning, Stratsys heter detta verktyg som vi har
nytta av varje dag.
Fd Ekforshuset är nu totalt renoverat på insidan
och endast utsidan återstår att måla till sommaren. Hela huset är fullt av olika aktörer och det
riktigt sjuder av liv i hela byggnaden.
Kommunfullmäktige har beslutat om genomförande av ”Pelloprojektet” som innebär att särskilda boendet för norra delen, förskolan, distriktssköterskemottagningen och hemtjänsten i
framtiden kommer att finnas inom samma
byggnad.

Vi har under 2016 investerat för drygt 16 mkr.
Vatten- och avloppsanläggningar, vägar gator,
gång- och cykelvägar, vägbelysningar är några av
de investeringsområden som har prioriterats.

Årets ekonomiska utfall visar ett positivt resultat
om 3,2 miljoner. Vi har ekonomiska utmaningar
som väntar oss i framtiden. Våra skatteintäkter
ökar samtidigt som utjämningsbidragen minskar,
detta leder sammantaget till att intäktssidan inte
ökar i samma takt som kostnadssidan. Kommunens verksamheter måste helt enkelt bli än mer
effektiva i framtiden än vad de är idag.

Under året har vi fortsatt att arbeta intensivt
med en kommunövergripande process där utvecklingen av ledningsprocessen och målarbetet
stått i fokus. Vår målsättning har varit och är att
på ett enkelt sätt presentera politiska målbilder,
hur de "bryts" ned på nämnds- och styrelsenivå
och hur arbetet på förvaltningsnivå bedrivs utifrån den politiska viljeinriktningen.

Projekt Övertorneå 2020 är i skrivande stund på
väg att starta, vi har stora förhoppningar om att
projektet ska bidra till att Övertorneå blir en än
mer attraktiv kommun att arbeta och bo i.

Ofta är det vissa rubriker som får stor uppmärksamhet, men mycket av kommunens arbete sker
i vardagen, inom förskola, skola, vård, omsorg,
de som har hand om våra gator och vägar, vårt
avlopp, våra fastigheter, vår administration våra
myndighetsfunktioner mm. Det är här jag tycker
att det skulle vara extra roligt om någon verkligen såg framför sig denna arbetskår som gör sitt
yttersta för att tillgodose kommunmedborgarna
med god service, som ständigt arbetar med att
göra kommunen allt mer attraktivt och skapar
framtidstro. Till er alla Stort tack för 2016!

Bostäder för unga och seniorer kommer att vara
prioriterade områden i vårt fortsatta arbete under mandatperioden.
Vår förhoppning är att landsbygdsparlamentariska utredningen, som föreslår att statliga jobb
ska utlokaliseras till glesbygden, kommer leda till
att vi får tillbaka en del av de ofantligt många
statliga jobb som vi förlorat de senaste 20 åren.

Rolf Kummu

Tomas Mörtberg Tomas Vedestig
Kommunalråd

Kommunchef

Kommunalråd
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Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2012

2013

2014

2015

2016

4 772

4 709

4 711

4 603

4 534

280

298,3

298,9

305,5

313,9

284,7

294,7

298,7

303,9

315,4

7

8,5

7,6

11,1

1,7

Årets resultat, Mkr

11,7

4,9

24,1

9,6

3,2

Investeringar, netto, Mkr

14,5

21,4

19,3

19,2

16,8

Balansomslutning

502,2

504,9

518,2

533,1

510,2

Likvida medel, Mkr

176,4

186,4

191

201,4

204,1

Anläggningstillgångar, Mkr

299,7

303,9

304,7

306,8

278,7

Långfristig låneskuld, Mkr

52,5

50

50

50

20

Pensionsskuld/avsättning för pensioner, Mkr

16,6

19,4

19,9

21,8

22

Eget kapital, Mkr

354,3

359,2

383,2

392,8

396,0

Därav rörelsekapital, Mkr

123,9

124,7

148,5

157,9

159,3

Personalkostnader, totalt, Mkr

219,6

232,7

243,9

251,4

263,8

532

544

555

567

571

33,43

33,43

33,48

33,48

34,64

Folkmängd 31.12
Verksamhetens nettokostnader inkl.
avskrivningar, Mkr
Skatteintäkter, generella stats- och
utjämningsbidrag, Mkr
Finansnetto, Mkr

Antal årsarbetare
Skattesats
Mandatfördelning Parti/mandatperiod

1999-2002

2003-2006

2007-2010

2011-2014

2015-2018

Moderata samlingspartiet

2

2

2

1

1

Centerpartiet

5

6

8

6

7

Kristdemokraterna

2

2

1

1

1

13

13

14

16

10

Vänsterpartiet

4

4

3

4

2

Övertorneå-alternativet

6

4

2

0

0

Norrbottens sjukvårdsparti

3

4

5

2

2

Övertorneå fria alternativ

-

-

-

1

7

Sverigedemokrater

-

-

-

-

1

35

35

35

31

31

Arbetarepartiet- socialdemokraterna

Totalt
Övertorneå kommun basfakta

2016

Befolkning, 2016-12-31

4 534

Areal, km2

2 374

Invånare/km2

1,91

Antal män i procent

52,9

Antal kvinnor i procent

47,1

Antal 65 år och äldre i procent

31,3

Medelåldern

48,8
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Organisation

Politikerna är uppdragsgivarna

De kommunanställda är verkställande

Det är politikerna i Övertorneå kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som
ytterst är ansvariga för den kommunala servicen.
De anger inriktningen för kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras och vad som ska
genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om
ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer.
De styr kommunen genom att ge uppdrag och
sätta upp mål och att ge resurser till de olika
verksamheterna ur kommunens totala budget.

Det är de anställda, medarbetare och chefer, som
ansvarar för att politiska beslut genomförs i det
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi
och kvalitet och planering och arbetsledning. De
anställda ansvarar också för att ta fram underlag
för politiska beslut, att följa upp verksamheterna
och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna, det vill säga politikerna.
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Kommunfullmäktige

varje nämnd har. Nämnderna ska följa de mål
och riktlinjer som fullmäktige bestämt och det
ska ske inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga
gentemot fullmäktige och ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige.

Kommunfullmäktige är den högst beslutande
instansen i Övertorneå kommun. I fullmäktige
finns 31 ledamöter. Kommunfullmäktige väljs
direkt av väljarna i allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige beslutar om:





Koncernen Övertorneå kommun

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Förutom kommunen omfattar koncernen följande bolag:
Stiftelsen Matarengihem
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med
verksamhet i Övertorneå kommun. Stiftelsen
som är helägt av Övertorneå kommun har till
ändamål att inom Övertorneå kommun förvärva,
äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt
bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Stiftelsen har totalt 505 lägenheter i
Övertorneå, Hedenäset, Svanstein, Juoksengi
och Pello.

Fullmäktige leds av ett presidium som består av
ordförande Ulf Hannu (c), 1:a vice ordförande
Marianne Salomätsä (öfa) och 2:a vice ordförande Riitta Björk (c).
Överförmyndare
Tillsyn över gode män och förvaltare som sköter
sina uppdrag enligt Föräldrabalken, för såväl
ensamkommande barn och övriga som behöver
hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och
sörja för sin person. Dessutom har överförmyndaren tillsynsplikt över de ställföreträdare, vars
huvudmän är minderåriga barn och som står
under kontroll eller särskild kontroll.

Övertorneå Värmeverk AB
Bolaget bildades 1984 till följd av ett samarbete
mellan Vattenfall AB och Övertorneå kommun.
Övertorneå Värmeverk är ett kommunalt bolag
sedan januari 2015. Bolagets uppgift är att skapa
en biobränslemarknad i regionen och att utveckla biobränsleproducerad fjärrvärme.

Kommunstyrelsen

Övertorneå Energi AB
Figur 1poliKommunstyrelsen är kommunens ledande
Övertorneå Energi AB bildades under hösten
tiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att
2013. Bolaget är helägt av kommunen. Den 2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
leda och samordna planeringen av kommunens
januari 2014 övertog bolaget formellt elanläggekonomi och verksamhet.
ningen av konkursförvaltaren. Bolagets uppgift
Kommunala nämnder
är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiKommunens nämndsorganisation är fastställd av
försörjning och kommunikation.
kommunfullmäktige. För alla nämnder finns ett
reglemente som anger vilket ansvarsområde
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Läs om kommunens arbete och måluppfyllelse för 2016. Här finns även
information om personalsituationen
samt en finansiell analys.
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Vision, övergripande mål och prioriterade utvecklingsområden
Under våren 2015 påbörjades ett arbete med att
skapa en enhetlig struktur för målstyrning i
Övertorneå kommun. Målsättningen med arbetet var dels att skapa en modell vilken tydliggör
såväl den politiska viljeinriktningen på fullmäktigenivå och hur den bryts ned på nämnds- och
styrelsenivå. Arbetet genomfördes i nära samverkan med politiker och tjänstemän och resulterade i att ett förslag till målstyrningsmodell presenterades för kommunfullmäktige i december,
vilken biföll förslaget och den nya modellen
började gälla från januari 2016.

Detaljerad information kring nämnders och
styrelses arbete med beslutade prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter finns att läsa i
respektive nämnds och styrelses verksamhetsberättelser.
Mål- och resultatstyrning
Övertorneå kommuns modell för mål- och resultatstyrning är uppbyggd av flera olika delar och
syftar att skapa en "röd tråd" från kommunfullmäktige till de enskilda verksamheterna.

Implementeringen av den nya målstyrningsmodellen har genomförts kontinuerligt under
året och information/utbildning genomförts till
nämnder och chefer i organisationen. Eftersom
det är en helt ny modell, har det av naturliga skäl
uppstått oklarheter gällande exempelvis definitioner, begrepp och redovisning. Detta är dock
något som kommer att minska desto mer modellen implementeras i organisationen.

Vision 2020
"En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med
fokus på boende, miljö och näringsliv".
Värdegrund
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.

Den nya målstyrningsprocessen innebär i korthet
att kommunfullmäktige fastställt sju målområden
vars respektive syfte definieras i en övergripande
process. Inom varje målområde har sedan tre
övergripande mål fastställts av kommunfullmäktige. Respektive nämnd och styrelse har
sedan utarbetat ett antal prioriterade utvecklingsområden med utgångspunkt i de övergripande
målen.

Målområde
Kommunfullmäktige har identifierat sju målområden, vilka anger inriktningen för den kommunala organisationens arbete.
Övergripande mål
Till respektive målområde har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande mål, totalt
21 stycken.

Utvecklingsområdena pekar ut de av nämnd och
styrelse valda områden som bedöms bidra till
uppfyllelse av de övergripande målen. Varje
förvaltning har sedan i samråd med berörd
nämnd/styrelse beslutat om ett antal aktiviteter
som ska genomföras för att uppfylla de prioriterade utvecklingsområdena.

Prioriterade utvecklingsområden
Med utgångspunkt i de övergripande målen utarbetar nämnder och styrelse specifika utvecklingsområden relaterat till respektive verksamhetsområde. Genomförandet av de prioriterade
utvecklingsområdena bidrar till uppfyllelse av de
övergripande målen.

Bedömningen av måluppfyllelse utgörs av en
sammantagen bedömning av förvaltningarnas
inrapporterade resultat avseende genomförandegrad av beslutade prioriterade utvecklingsområden till respektive målområde. Bedömningen
utgår ifrån en tregradig nivå kodad med färger.

Aktiviteter
Förvaltningarna utarbetar vilka aktiviteter som
ska genomföras på verksamhetsnivå för att de av
nämnden/styrelsen beslutade prioriterade utvecklingsområdena ska bli genomförda planenligt. Genomförandegraden av aktiviteterna mäts
genom mått och indikatorer.

De övergripande målen, vilka redovisas under
avsnittet Våra verksamhetsprocesser, sid 12-16,
tillsammans med de finansiella målen, sid 18,
utgör kommunens mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
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Att tillgodose behovet av miljö- och
samhällsbyggnadsarbete

Våra verksamhetsprocesser
De angivna verksamhetsprocesserna beskriver
syftet med det tillhörande målområdet. Under
varje verksamhetsprocess finns en bedömning
avseende måluppfyllelsen av de till målområdet
relaterade övergripande målen. En kort redogörelse för det arbete som bedrivits av nämnder
och styrelse med de prioriterade utvecklingsområdena ges. En sammantagen bedömningen
utgör bedömningsgrunden för måluppfyllelsen.

Övergripande mål
Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling
ekonomiskt, socialt och ekologiskt
kan

Kommunala verksamheter ska minska sin miljöpåver-

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

Att tillgodose behovet av kultur och
berikande fritid

Till målområdet har nämnder och styrelse för
2016 utarbetat 19 prioriterade utvecklingsområden. Två av de övergripande målen har
uppnåtts med avvikelse och ett har inte uppnåtts.

Övergripande mål
Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för
kultur- och föreningsliv

Den huvudsakliga anledningen till att målet med
minskad miljöpåverkan inte uppnåtts under 2016
är andelen närproducerad mat som tillagas nära
brukaren inte uppnått önskad nivå. I övrigt har
de kommunala verksamheterna arbetat aktivt
med att minska sin miljöpåverkan till exempel
genom byte av armaturer till mer energisnåla,
minskad körning i tjänsten, ökad distanssupport
för IT- frågor.

Meänkieli och det finska språkets ställning ska stärkas
Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad
kulturell mångfald

Totalt har endast ett prioriterat utvecklingsområde utarbetats relaterat till de övergripande
målen. Avsaknaden av utarbetade utvecklingsområden inom nämnder och styrelsens verksamhetsområde medför att ingen måluppfyllelse
uppnåtts under 2016 inom målområdet.

Avseende hållbar utveckling har nämnder och
styrelse under året uppnått framgång, bland
annat med att öka frisknärvaron, inventering av
enskilda avlopp har slutförts, en samverkan har
etablerats med andra kommuner och regionen,
användningen av lokalt producerad bioenergi
och andelen resor med kollektivtrafik har ökat.
Dock har inte en trafikstrategi eller inventering
av kulturhistoriskt värdefulla miljöer genomförts
planenligt.

Det bör noteras att trots avsaknaden av formaliserade utvecklingsområden, har ett arbete bedrivits med kultur- och fritidsfrågor under 2016, till
exempel arbete gällande de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli men även gällande
aktivitets- och föreningsbidrag samt medverkan i
olika arrangemang.
Avsaknaden av prioriterade utvecklingsområden
medför dock att det under 2016 saknats en tydlig
huvudinriktning för arbete inom målområdet.

När det gäller jämställdhetsfrågorna så har
nämnder och styrelse under 2016 arbetat aktivt
med kartläggning och analys av hur resurser
fördelas. Dock har man inte till fullo lyckats
komma tillrätta med med att uppnå likvärdighet
mellan pojkars och flickors måluppfyllelse i skolan.
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Att främja näringsliv och arbete

Att värna om demokrati

Övergripande mål

Övergripande mål

Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat

Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor

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

Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall
stärkas och utvecklas

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

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

För 2016 finns totalt sju prioriterade utvecklingsområden kopplade till de övergripande målen.
Ett av målen har uppnåtts med avvikelse medan
resterande två ej uppnåtts.

För 2016 finns totalt tre prioriterade utvecklingsområden relaterade till de övergripande
målen tillhörande målområdet. Ett av de övergripande målen är genomfört, ett är inte genomfört och ett är genomfört med avvikelse.

För att främja näringslivsklimatet i Övertorneå
kommun har ett arbete bedrivits för att möjliggöra lokal upphandling. Till exempel har informationsinsatser till leverantörer genomförts.
Samrådsmöten vid varje större upphandling har
däremot ej genomförts.

Under året har ett antal fullmäktigecaféer genomförts som ett led i att förbättra de demokratiska villkoren.
När det gäller målet att stärka samverkan och
medborgardialog har inga specifika prioriterade
utvecklingsområden utarbetats 2016 med resultat
att målet inte kan anses vara uppnått.

För att skapa en attraktiv kommun har Övertorneå kommun genomfört ett antal insatser, bland
annat regelbunden samverkan med besöksnäringen, registrering på det e- baserade yrkesnätverket LinkedIn, fortsatt informationsspridning
på kommunens Facebook sida och fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet. Åtgärder som påbörjats men inte hunnit genomföras fullt ut är
framtagande av en LIS- plan samt framtagande
av en grafisk manual. Båda åtgärdernas beräknas
vara färdigställda under 2017.

För att främja öppenhet och god information till
medborgarna har insatser under 2016 genomförts för att förbättra tillgängligheten för medborgarna. Förbättringar har skett, bland annat
gällande andelen e-post som besvaras inom två
dagar och väntetiden till särskilt boende. Vidare
kan Övertorneå kommun även fortsatt stoltsera
med att inte ha någon väntetid till förskola på
önskat datum samt korta handläggningstider för
bygglov. Det finns fortfarande utmaningar inom
några områden, exempelvis gällande väntetiden
för beslut om försörjningsstöd vilken har ökat,
samt andelen som upplever ett gott bemötande
vid kontakt med kommunen.

Gällande friluftsliv och rekreation har en långsiktig plan för drift, underhåll och utveckling framarbetats. Dock har inte samtliga listade åtgärder
kunnat genomföras under 2016 och dessa har då
överförts till 2017 för genomförande. Gallringar
av kommunalt förvaltade skogsmarker genomförs regelbundet dock saknas en fastställd plan
som reglerar det långsiktiga arbetet.

13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ett stort revitaliseringsarbete har pågått under
2016 för att stärka meänkieli och finska. Insatser
är genomförda enligt plan för minoritetsspråksarbete. Det arbete som kulturpedagogen
genomför har även uppmärksammats nationellt.
Sari Oja har fått Pruuama ja freistama priset av
STRT (Svenska Tornedalingars Riksförbund)
och även uppmärksammats av tidningen Land.
Kulturministern och KU besökte kommunen
under sommaren som ett led i förberedelsearbete inför en placering av ett eventuellt meänkielicenter.

Att tillgodose behovet av utbildning
Övergripande mål
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

Totalt sex prioriterade utvecklingsområden har
till 2016 varit utarbetade till målområdet och de
övergripande målen. Ett av de övergripande
målen är uppnått medan två har uppnåtts med
avvikelse.

Under 2016 har barn- och utbildningsnämnden
genomfört ett antal åtgärder för att skapa individuella förutsättningar för utbildning och lärande.
Bland annat har en handlingsplan för elevhälsoarbetet utarbetats, där ett arbete har påbörjats
för att säkerställa rutiner och riktlinjer kring
ärende- och ansvarsgång.

Inga prioriterade utvecklingsområden har varit
utarbetade gällande målen att den kommunala
förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda
nationella mål och trygghet och kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter. Det är dock
viktigt att notera att trots avsaknaden av formaliserade utvecklingsområden har ett aktivt arbete
relaterat till de övergripande målen bedrivits i
den kommunala förskolan och skolan. Förskolan
och de lägre årskurserna i grundskolan redovisar
god måluppfyllelse sett till lärande, utveckling
och ämnesprov.

Nyanländas lärande är en framgångsfaktor och
struktur och riktlinjer har utarbetats för att utveckla insatserna på området.
Vidare har en systematik utarbetats för arbetsmiljöarbetet, bland annat för att säkerställa att
händelser av kränkande karaktär inrapporteras av
verksamheterna. Framkomna ärenden lyfts till
nämnden vid varje sammanträde och därigenom
säkerställs att åtgärder vidtas.

Figur 2

Måluppfyllelsen sett till alla ämnen i årskurs 6-9
och gymnasiebehörigheten i årskurs 9 är inte
uppnådd. Antalet elever som får enFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
gymnasieexamen behöver också öka. Trygghet som utgångspunkt är uppnått sett till systematik vid
incidenter, utvärdering och granskning av Skolinspektionen.
Kreativitet och entreprenöriellt lärande som
utgångspunkt är på god väg, genom verksamheten vid Makerspace och genom entreprenöriell
verksamhet. Övertorneå kommun och Gränsälvsgymnasiet utsågs i år till årets UF kommun i
Norrbotten (Ungt Företagande).
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Att tillgodose behovet av stöd och
omsorg

Under året har införandet av arbetssättet IBIC
(Individens Behov I Centrum) startat. IBIC omfattar alla vuxna oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Övergripande mål

Socialnämnden har även fortsatt satsat på utökat
utbud av sysselsättning inom daglig verksamhet
och genomfört en anpassning av verksamheten
för att möta det minskade behovet av boendeplatser för ensamkommande barn.

Kommunalt stöd och omsorg skall uppnå av staten
uppställda nationella mål
Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet
Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda levnadsvillkor och ett välfungerande liv.

När det gäller samhällsorientering för nyanlända
deltar socialnämnden i en regional samverkan
med syftet att kunna erbjuda individuellt anpassad samhällsorientering för nyanlända.

Till målområdet och de relaterade övergripande
målen har 16 prioriterade utvecklingsområden
varit utarbetade 2016. Samtliga tre mål har uppnåtts med avvikelse.

Socialnämnden medverkar även som partner i
ett treårigt projekt för att stötta socialt företagande i kommunen.

För att uppnå de av staten uppställda målen har
socialnämnden under 2016 arbetat med att implementera ett fungerande kvalitetsledningssystem, ett arbete som kommer att fortgå även
under 2017.
För att underlätta bemanningsplaneringen i
verksamheterna har systemet Time Care Pool
införts under året. Under året har även ett arbete
inletts för att säkerställa dokumentationsmöjligheter genom molntjänster för personalgrupper
utanför kommunens nätverk, exempelvis personliga assistenter.
Det förebyggande arbetet har stärkts, bland annat genom inrättande av ett öppenvårdsprojekt
riktat mot psykiatri, missbruk och barn och familj, satsningar på ny teknik inom äldreomsorgen, bl.a. nattkameror, GPS-sändare och anhörigstöd via läsplattor och satsning på dagverksamhet för äldre.
Vidare har socialnämnden genomfört förebyggande insatser mot ungdomar för att motverka
arbetslöshet, samt arbetat med insatser för att
skapa samverkan mellan ungdomar och förebygga främlingsfientlighet.
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Att bedriva samhällsskydd och
säkerhetsarbete

två dagar, vilket minimerar eventuella olägenheter för våra medborgare. För att bidra till att
skapa en god och säker trafikmiljö har kommunen under året medverkat i trafiksäkerhetskampanjer tillsamman med externa aktörer.

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

Vattenförsörjningen är en vital del för att kunna
erbjuda medborgarna en hög skyddsnivå. Övertorneå kommun kan i dagsläget garantera tillgång
till rent dricksvatten inom högst tio timmar efter
ett avbrott.

En hög skyddsnivå för medborgarna ska säkerställas
Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av
säkerhetsänkande

Tillgång till stabilt och säkert internet är idag en
mycket viktig komponent för att utgöra en attraktiv kommun för såväl medborgare som företag. Övertorneå kommun bedriver ett aktivt
arbete med IT- frågor och kan idag tillhandahålla
ett välutbyggt, stabilt och säkert bredband, vilket
utgör en viktig komponent för en mängd samhällsfunktioner och bidrar till en hög skyddsnivå.

Totalt har fem prioriterade utvecklingsområden
utarbetats för 2016 relaterat till målområdet och
de övergripande målen. Två av målen har inte
genomförts och ett har genomförts med avvikelse.
Ett led i arbetet med att skapa en trygg kommun
har varit att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsplan. Dock har alla listade
åtgärder ej hunnits genomföras under 2016. För
att skapa en trygg kommun behöver även samverkan etableras med andra samhällsaktörer,
något som ej hunnits med i önskad omfattning
under 2016.

Räddningstjänsten i Övertorneå kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete och
har under året genomfört flera informationsinsatser, till exempel öppet hus, information till
föreningar, etc. Under året var det även tänkt att
samtliga elever i årskurs 5 skulle erhålla grundläggande brandskyddsutbildning. Denna har
dock inte varit möjlig att genomföra planenligt
och hänskjuts till 2017.

För att trygga servicen till våra medborgare är
det även viktigt att eventuella avbrott i de kommunala datasystemen kan minimeras. Idag kan
de kommunala datasystemen återskapas inom
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Kommunens arbete med jämställdhetsintegrering
Övertorneå kommun undertecknade 2009 den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män, i dagligt tal benämnd som
CEMR deklarationen.

Varje år utarbetas en handlingsplan för det
kommande årets jämställdhetsarbete i Övertorneå kommun. Planen antas av kommunfullmäktige och utgör ett styrdokument för hur arbetet
ska genomföras. Under 2016 har arbetet fokuserat på följande områden;

Undertecknandet av deklarationen innebär ett
offentligt ställningstagande av Övertorneå
kommun för principen att jämställdhet ska råda
mellan kvinnor och män, samt ett åtagande att
vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de sex
grundprinciperna som anges i deklarationen;
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet,
2. För att jämställdhet ska garanteras måste
flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas,
3. Ett representativt deltagande av kvinnor
och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle,
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar
om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet,



Fortsatt stöd till nämnder och förvaltningar i deras arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheterna.



Politikerutbildning i syfte att öka medvetenheten för jämställdhetsintegrering.



Bokslut med uppföljning avseende jämställdhetsarbetet upprättas under november 2016 för redogörelse till kommunfullmäktige.



Halvårsvis uppföljning av arbetet med
jämställdhetsintegreringen på förvaltningsnivå.

Utgångspunkten för arbetet under 2016 har varit
att skapa en grundläggande förståelse och medvetenhet om genus och jämställdhet inom den
politiska församlingen. Strategin under 2016 har
varit att anamma ett "Top Down" perspektiv och
införliva jämställdhet som en naturlig del i den
politiska styrningen.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommuner/regioners verksamheter är nödvändig för att främja jämställdhet,
6. Att handlingsplaner och program har
tillräcklig finansiering är nödvändigt för
att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Genom att tillse att det finns uppställda målsättningar på såväl fullmäktige- som nämnds- och
styrelsenivå skapas goda förutsättningar för det
fortsatta arbetet i enlighet med den Europeiska
deklarationen för jämställdhet.

Den politiska viljeinriktningen har tydliggjorts
genom kommunfullmäktiges antagande av det
övergripande jämställdhetsmålet

En annan viktigt del i arbetet 2016 har varit
uppföljning. Genom halv- och helårsvisa uppföljningar erhåller såväl den politiska församlingen som förvaltningsorganisationen information
om hur arbetet fortskrider och kan vidta åtgärder om så krävs. Detta skapar en legitimitet för
frågan och blir en kompletterande drivkraft i det
fortsatta arbetet med att jämställdhetsintegrera
de kommunala verksamheterna i Övertorneå
kommun.

"Övertorneå kommun ska ha en rättvis fördelning av
resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar".
Därigenom finns jämställdhet som en integrerad
del i Övertorneå kommuns styrmodell och ligger
till grund för det arbete som ska bedrivas av
nämnder och styrelse inom respektive verksamhetsområde.
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God ekonomisk hushållning
Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Övertorneå kommun uppnår god ekonomisk hushållning avseende de finansiella målen
och delvis vad avser de övergripande verksamhetsmässiga målen.

God ekonomisk hushållning definieras av
Kommunallagen 5 § "För verksamheten ska anges
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning".
Övertorneå kommun antar årligen, i samband
med budget och flerårsplanen, finansiella och
övergripande mål för verksamheten och dessa
följs sedan upp i förvaltningsberättelsen.
Finansiella mål
Mål

Resultat

Oförändrad utdebitering.

Den kommunala utdebiteringen är oförändrad och
har inte höjts sedan 1996. Övertorneå ligger med sina
21,75 kr lägst i länet.

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

Under 2016 har soliditeten ökat något och uppgår till
77,6 % vilket innebär att målet är uppfyllt.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar ska
aldrig vara högre än 100 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Verksamhetens nettokostnader upgår till 99,5 % av
skatteintäkter och utjämningsbidrag.

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.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 16,8 mkr eller
5,3 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under
planperioden (2014-2016) uppgår nettoinvesteringarna i genomsnitt till 18,4 mkr, motsvarande 6,0 % av
skatter och bidrag och i paritet med avskrivningarna.

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

Inga nya lån har upptagits under 2016.

Årets resultat ska utgöra minst 1 % av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Årets resultat uppgår till 3,2 mkr vilket motsvarar
1,0 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

tagen bedömning av förvaltningarnas inrapporterade resultat avseende genomförandegraden av
beslutade prioriterade utvecklingsområden till
respektive målområde.

Kommunen uppfyller samtliga av kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål.
Av de 21 övergripande målen, vilka redovisas
under avsnittet Våra verksamhetsprocesser, sidorna 12-16 uppnås tolv av målen helt eller delvis.

Bedömningen utgår från en tregradig nivå; målet
ej nått, målet genomförts med avvikelse, målet
nått eller på god väg att nås.

Kommunen har en ny målstyrningsmodell vilken
har implementerats löpande under året. Bedömningen av måluppfyllelsen utgörs av en samman
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lingsområden och i slutändan till uppfyllelsen av
de övergripande målen. De KKiK mått som
används i styrmodellen innefattar områdena
tillgänglighet och bemötande och syftar till att
skapa en sammantagen bild av hur tillgänglig
Övertorneå kommun är och vilket bemötande
våra medborgare upplever att de får i kontakt
med kommunen.

Kommunens Kvalitet i Korthet
Resultat från Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK) används som ett led för att mäta till
vilken grad en del av de beslutade aktiviteterna
är genomförda. KKiK måtten utgör således en
viktig komponent i den kommunala styrmodellen och ger värdefull information om genomförandegraden för relaterade prioriterade utveck-

Mått

2014

2015

2016

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

59 %

54 %

67 %

Andel som får svar på e-post inom två dagar,
(%)

93 %

83 %

85 %

Andel som upplever ett gott bemötande vid
kontakt med kommunen, (%)

84 %

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på
vardagar, timmar/vecka

7 timmar

5 timmar

5 timmar

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde

43 dagar

54 dagar

24 dagar

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom
försörjningsstöd, medelvärde

5 dagar

5 dagar

11 dagar

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått
plats på förskola på önskat placeringsdatum,
medelvärde

0 dagar

0 dagar

0 dagar

Trend

78 %

års resultat på 7 timmar.

Av de sju redovisade måtten, uppvisar tre en
uppåtgående trend, två en nedåtgående trend
och två en oförändrad trend i jämförelse med
föregående år.

Andel som upplever att de får ett gott bemötande har minskat från 2015 till 2016 med nästan
20 %, från 97 % till 78 %. Resultatet från 2016
är inte jämförbart med föregående år eftersom
SKL beslutat att förändra skattningsskalan till
2016 års mätning. Därav blir resultatet missvisande. Medelvärdet i riket för 2016 års undersökning är 78, minvärde 58 och maxvärde 90.
Övertorneå placerar sig således på medelvärdet.
Fortfarande upplever en majoritet att de får ett
gott bemötande. Dock bör en högre nivå eftersträvas framöver.

Av de mått som uppvisar en uppåtgående trend
är det positivt att vi i högre grad kan leverera ett
direkt svar via telefon och svara på e-post inom
två dagar än föregående år. Dock innebär det
inte att målet har uppnåtts, utan en strävan bör
vara att uppnå en nivå på 90 - 95 %. När det
gäller väntetiden till särskilt boende är glädjande
att se att väntetiden minskat med över 50 % från
föregående år, från 54 dagar till 24 dagar.

Även väntetiden för beslut om försörjningsstöd
uppvisar en negativ trend, där väntetiden ökat
med över 50 %, från 5 dagar 2015 till 11 dagar
2016. Resultat bör undersökas djupare för att
utröna eventuella orsaker och om det finns åtgärder som kan vidtas för att minska väntetiden.

När det gäller väntetiden för plats på förskola är
det glädjande att se att Övertorneå kommun
kunnat bibehålla högsta möjliga service, då det
inte finns någon väntetid överhuvudtaget. Bibliotekets öppethållande utöver, kl. 08-17 är kvar
på en oförändrad nivå jämfört med 2015, d.v.s. 5
timmar, vilket dock var en försämring från 2014
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Ekonomisk översikt
För att säkra det egna kapitalet och bygga upp
medel för reinvesteringar krävs att kommunen
redovisar positiva resultat.

Finansiell analys
Årets resultat

Kommunens redovisade resultat enligt resultaträkningen är positivt och uppgår till 3,2 mkr.
Enligt praxis och rekommendationer bör inte
realisationsvinster eller realisationsförluster medräknas då avstämning mot balanskravet görs.
Resultat enligt balanskravet 2016 blir 4,8 mkr
och uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Kommunen har inget underskott att täcka
från föregående år.

Övertorneå kommun redovisar för år 2016 ett
resultat på 3,2 mkr.
I resultatet ingår även redovisade kostnader för
verksamheter som planerades via medel för
framtida åtaganden, KF 2015-02-23 §2, finansiering från eget kapital 5,8 mkr per år 20152017. Även kostnaden för familjecentral i Övertorneå, 0,7 mkr, inryms i resultatet.

Balanskravet, mkr

För åren 2015 och 2016 har statsbidraget utökats
med anledning av flyktingsituationen. För Övertorneå kommuns del med 10,1 mkr, fördelat
med 0,8 mkr till 2015 och 9,3 mkr till 2016.

2015

2016

9,6

3,2

Reducering av samtliga realisationsvinster

-

-

Justering för realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

-

-

Justering för realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

-

1,6

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

Justering för återföring av orealisterade
förluster i värdepapper

-

-

9,6

4,8

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

9,6

4,8

Årets resultat enligt resultaträkningen

År 2015 redovisades ett resultat på 9,6 mkr, även
det inkluderat kostnader motsvarande medel för
framtida åtaganden och familjecentral. I 2015 års
resultat ingår avkastning på kapitalförvaltningen
med 11,6 mkr. Att jämföras med 1,9 mkr år
2016. 2014 års höga resultat förklaras till stor del
av rättelse av tidigare års redovisning av migrationsmedel för framtida åtaganden, 16,7 mkr.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Kommunens egen målsättning är att resultatet
ska vara 1,0 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Årets resultat är 1,01 procent av
skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt för 2016.

Balanskravsresultat

Intäkts- och kostnadsutveckling
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande
intäkter och kostnader.
Nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår
år 2016 till 99,5 procent av skatter och generella
statsbidrag/utjämning men för år 2015 uppgick
nettokostnaderna till 100,5 procent. I längden är
det inte förenligt med god ekonomiskt hushållning att ligga över 100 procent.
Under året uppgick skatteintäkterna tillsammans
med generellt statsbidrag/utjämningsbidrag till
315,4 mkr, en ökning med 11,5 mkr i jämförelse
med 2015. I statsbidraget för 2016 ingår ett extra
bidrag som tilldelades kommuner och landsting
med anledning av den rådande flyktingsituationen, för Övertorneås del uppgående till 9,3 mkr.

Balanskravet enligt kommunallagen
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett
räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än
kostnader. Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. Endast balans mellan intäkter och
kostnader är dock inte tillräckligt för att nå en
god ekonomi sett över en lägre period.
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Verksamhetsintäkterna som till stor del består av
bidrag och avgifter för bland annat flyktingverksamhet, barn- och äldreomsorg samt vatten
och avlopp har ökat från 2015 med 7 %.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor
del av kommunens tillgångar som finansierats
med egna medel. Förändringen i detta finansiella
mått är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det
ekonomiska resultatet. Av detta följer att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens
låneskuldsandel och därmed minskar även kostnaden för räntor.

Verksamhetskostnaderna har ökat med 4,2 %.
Den största enskilda kostnadsposten är personalkostnader, vilka ökat med 4,9 %.
Finansnettot uppgår till 1,7 mkr för år 2016. Det
är en klar försämring i jämförelse med föregående år och beror på att avkastningen på kapitalförvaltningen varit låg under året, 1,9 mkr medan den uppgick till 11,6 mkr under 2015.

Kommunens soliditet uppgår år 2016 till 77,6 %
och har därmed förbättras med 3,9 procentenheter jämfört med föregående år. Det finansiella målet för 2016 är att soliditeten ska vara
oförändrad under planperioden och vid inget
tillfälle understiga 65 %.

Tillgångar och skulder
Kommunens totala tillgångar uppgår till
510,2 mkr vilket är en minskning med 22,9 mkr
under året vilket i huvudsak förklaras av att koncernbolaget Övertorneå Värmeverk AB övertagit
ett lån vilket tidigare vidareutlånades av kommunen. De materiella anläggningstillgångarna består
av mark, byggnader, maskiner och inventarier
och uppgår till 256,9 mkr. Under året har Kattilakoski sålts vilket bidragit till att anläggningstillgångarna minskat.

För att få ett mer relevant mått på soliditeten
måste dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden
som redovisas utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, vid
årsskiftet uppgående till 162,5 mkr inklusive
löneskatt, läggas in som en avsättning i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från
77,6% till 45,8 %, vilket fortfarande är bra jämfört med andra kommuner.

De finansiella anläggningstillgångarna uppgår till
21,8 mkr och består till största del av aktiekapital
i Övertorneå Värmeverk AB 3,0 mkr och Övertorneå Energi AB 12,0 mkr, samt grundfondskapital i stiftelsen Matarengihem på 2,9 mkr.

Många kommuner och landsting i landet skulle
få en negativ soliditet om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen.

De likvida medlen och kortfristiga placeringarna
har ökat med 2,8 mkr under året och uppgår till
204,1 mkr. Att jämföras med de kortfristiga skulderna som uppgår till 72,2 mkr. Kommunens
likviditet, d v s kortfristiga betalningsberedskap
är god.

Soliditetens och skuldsättningsgradens utveckling 2012-2016

Den del av tillgångarna som finansieras med
främmande kapital benämns skuldsättningsrad
vilken uppgår till 22,4 % år 2016. Motsvarande
siffra för 2015 är 26,3 %. Tillgångarna är således
till stor del finansierade med eget kapital.
Kommunens långfristiga skuld har minskat under året då Övertorneå Värmeverk AB har övertagit det lån som kommunen tidigare vidareutlånade till bolaget. Kommunen har också amorterat på lånen hos Kommuninvest i samband med
omläggning av lån. Kommunen har vid utgången
av 2016 två lån hos Kommuninvest på vardera
10 mkr. Det ena lånet med fast ränta och förfallodag 2019, det andra med rörlig ränta och gällande tillsvidare.
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Finansiering
Kommunen anlitar en extern kapitalförvaltare
för en större del av de likvida medlen. Enligt de
av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna
2014-03-01 ska kapitalet förvaltas utifrån en
riskkontrollerande strategi.
Fördelningen av kommunens kapitalförvaltning
mellan räntor, aktier, alternativa placeringar och
likvida medel ska anpassas utifrån bästa förhållanden på marknaden.

201612-31

Procent av
portföljen

Förändring

Likvida medel

3,5

0,7

0,4

- 2,8

Svenska aktier

11,6

4,9

2,7

-6,7

Utländska
aktier

14,3

1,0

0,6

-13,3

Räntebärande
värdepapper

136,0

158,0

88,0

22,0

Alternativa
investeringar

12,5

15,0

8,3

2,5

177,8

179,5

100,0

1,7

Totalt

2016

Stiftelsen Matarengihem

76,6

76,6

Övertorneå Energi AB

71,7

68,7

Övertorneå Värmeverk AB

50

50

Förlustansvar statliga bostadslån
egnahemsägare

2,6

1,9

Brf Väktaren

5,2

5,1

206,1

202,3

Övertorneå kommun har som medlem i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser. Samtliga 286 kommuner
och landsting/regioner som per 2016-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Portföljens bokförda värde per den 31 december
2016 uppgår till 179,5 mkr och marknadsvärdet
till 191,1 mkr. Det bokförda resultatet på externa
kapitalförvaltningen uppgår till 1,9 mkr.

201601-01

2015

Summa borgensåtagande

Sedan juni 2013 är Söderberg & Partners kommunens externa kapitalförvaltare.

Bokfört
värde i mkr

Borgensåtagande, mkr

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett avtal om hur
ansvaret ska fördelas vid ett eventuellt infriande
av borgensansvaret.
Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen, vilket
innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del
av pensionsskulden är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finansieras under lång tid framöver. Pensionsutbetalningarna
beräknas öka betydligt kommande år.
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår
till 184,5 mkr inklusive löneskatt, varav
162,5 mkr redovisas utanför balansräkningen
som ansvarsförbindelse.

Med en riskkontrollerande strategi och med de
oroligheter som varit på aktiemarknaden bland
annat med hänvisning till Brexit och Trumpeffekterna så har stor del av portföljen placerats i
räntebärande värdepapper.

22,0 mkr redovisas i balansräkningen som en
avsättning för pensioner.

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser
De totala borgensåtagandena var 202,3 mkr vid
utgången av 2016, vilket är en minskning med
3,8 mkr mot föregående år. Av kommunens
totala borgensåtagande är 195,3 mkr beviljade till
kommunens helägda bolag. Någon större risk
avseende dessa borgensåtaganden föreligger inte
i dagsläget. De senaste åren har inget infriande
av borgensåtagande behövt ske.

Pensionsförpliktelser
inkl löneskatt, mkr

2015

2016

Avsättningar

21,8

22,0

Pensionsförpliktelser

171

162,5

192,8

184,5

Total pensionsskuld *)
*) Aktualiseringsgrad 87,0 %
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Känslighetsanalys

Sammanfattande analys

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför den egna kontrollen. Ett sätt att göra
detta tydligt är att göra en känslighetsanalys som
visar på hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation

Årsredovisningen avseende 2016 visar ett plus
på 3,2 mkr. Det innebär att kommunen sedan
balanskravets införande år 2000, uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. En
bidragande orsak till kommunens goda resultat
genom åren är finansnettot som gett överskott i
redovisningen. Finansnettot har mellan åren
2003 – 2015 gett ett nettoöverskott på 63,1 mkr,
i genomsnitt 4,9 mkr per år. För år 2016 uppgår
finansnettot till 1,9 mkr.

Lånen i de helägda dotterbolagen, Stiftelsen
Matarengihem, Övertorneå Energi AB och
Övertorneå Värmeverk AB tillsammans med
kommunens egna lån uppgår till stora belopp.
Ränteläget är fortfarande på en låg nivå och
några större ränteförändringar förutses inte inom
den närmaste framtiden.

Enligt tabellen nedan kan utvecklingen för vissa
nyckeltal från år 2009 till 2016 avläsas, och där
framgår det hur mycket kommunens finansiella
ställning har stärkts under perioden. Kapitalförvaltningen har under åren ökat i värde och uppnår nivån för pensionsskulden.

Kommunen är känslig för förändringar i lönekostnadsutvecklingen
eftersom
personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens
kostnader.
Den befolkningsminskning som varit de senaste
åren, påverkar kommunens ekonomi negativt
och kommer att göra det framöver om inte den
negativa trenden bryts.

Övertorneå kommun har en bra ekonomi jämfört med många andra kommuner. Verksamhetens nettokostnader ökar däremot i högre takt än
skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket på
längre sikt är ett hot mot god ekonomisk hushållning och kommer att innebära att beslut
gällande den framtida strukturen måste fattas.

Vad gäller intäktssidan så är kommunen, i likhet
med större delen av landets övriga kommuner, i
det närmaste fullständigt beroende av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämningsbidrag.

Övertorneå kommun har avsatt 30,0 mkr till
resultatutjämningsreserven, RUR. Överskottet
kan, under vissa betingelser och enligt beslutade
riktlinjer, användas för att utjämna resultat ett
enskilt år om kostnaderna överstiger intäkterna.
Till exempel kan reserven användas för strukturförändringar vilka på sikt minskar driftkostnaderna.

Tabellen nedan visar hur olika förändringar av
ett urval kostnads- och intäktsslag påverkar
kommunens ekonomi.
Känslighetsanalys, mkr
Ränteförändringar kommunens lån, 1%

0,2

Löneförändringar, 1%

2,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning,
minskning 50 personer

3,2

Kapitalfövaltning, förändring 1%

1,8

Förändrad utdebitering, 1 krona

8,6

Nedanstående tabell visar utvecklingen av ett
urval nyckeltal från år 2009 till år 2016.

Utveckling
av nyckeltal 2009-2016, mkr

2009

2016

Förändring

Eget kapital

317,1

396

78,9

Rörelsekapital

94,3

159,3

65,0

Likvida medel

138,9

204,1

65,2

Anläggningstillgångar

308,4

278,7

-29,7

Verksamhetens nettokostnad

274,5

313,9

39,4

Skatteintäkter/utjämningsbidrag

283,7

315,4

31,7

73,3

20

-53,3

Långfristig låneskuld
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Kommunernas ekonomi

Omvärldsanalys

Sammantaget har kommunerna haft positiva
resultat under de senaste tio åren och med god
marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk husållning.

Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur
yttre omständigheter kan komma att påverka
Övertorneå kommun. I ekonomirapporten "Om
kommunernas och landstingens ekonomi – oktober 2016" görs en bedömning av det ekonomiska läget både inom och utom landets gränser.
Omvärldsanalysen baseras på denna rapport
samt även på samhällsekonomiska nyheter från
sektionen för ekonomianalys hos SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting). Uppgifterna avseende regionen är hämtade från Arbetsförmedlingens sammanfattning av arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 och prognos för 2017.

Framöver beräknas konjunkturläget normaliseras
och försvagas. Det medför att BNP, sysselsätting
och skatteunderlag utvecklas svagare än under
tidigare år. Samtidigt förväntas det demografiska
trycket bli synnerligen starkt många år framöver
och kommunerna kommer att behöva genomföra effektiviseringar för att klara sina åtaganden.
Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar
Det har länge varit känt att den demografiska utvecklingen tillsammans med den ökade efterfrågan av välfärd kommer att innebära ett ökat
kostnadstryck, men det blir nu alltmer tydligt.
Fler äldre ger ökade kostnader i sjukvård och
äldreomsorg och fler barn driver upp kostnaderna i skolan.

Bättre fart på exporten
Den svaga utvecklingen internationellt har inneburit att det under de senaste åren varit begränsad fart på svensk export. Flera euroländer har
haft svårt att återhämta sig efter finanskrisen och
nytillkomna problem som lägre oljepriser och
handelssanktioner mot Ryssland har negativt
påverkat utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och
Finland. I de samhällsekonomiska prognoser
som presenteras i början av 2017 beräknas det
bli bättre fart på exporten det kommande året.

Det som är nytt är den stora invandringen som
påverkar en rad verksamheter inom både kommuner och landsting och på kort sikt ökar kostnaderna. Ett nytt system för ersättning till kommunerna avseende flyktingverksamheten kommer att gälla från halvårsskiftet 2017. Konsekvenserna är svåra att överblicka men en snabb
anpassning av verksamhet, organisation och
bemanning måste göras i hela kommunsverige
om inte stora underskott ska uppstå.

Svensk ekonomi i konjunkturell balans
Den svenska ekonom har under de två senaste
åren utvecklats väl och har därmed återhämtat
det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.

Andra faktorer som ökar kostnadstrycket är krav
på ökad omfattning och bättre kvalitet på välfärdstjänster, starkt omvandlingstryck hos kommuner som växer eller krymper mycket, ökad
omfattning av ersättningsinvesteringar samt växande bemanningsproblem inom bl a sjukvården.
När det gäller pensionskostnaderna ser man en
kraftig ökning, främst åren 2019-2020.

Eftersom utvecklingen av exporten varit dämpad
som en följd av den svaga tillväxten i omvärlden
så har den inhemska efterfrågan haft stor betydelse. I ett mer långsiktigt perspektiv är det inte i
första hand efterfrågan utan istället tillgången på
arbetskraft och hur produktiviteten utvecklas
som avgör BNPs utveckling.

De riktade tillfälliga statsbidragen till kommuner
och landsting tenderar att driva upp kostnaderna. För närvarande finns närmare 90 riktade
statsbidrag för kommunerna, exklusive ersättningar för asyl- och flyktingmottagande. Den
riktade satsningen på lärarlöner är ett exempel
som många kommuner ser som extra bekymmersam, bland annat beroende på oklarheter om
vad som händer när de upphör. Regeringen har
inlett ett arbete med att se över de riktade bidragen och SKL fortsätter att driva frågan om att
fler riktade bidrag ska bli generella.

Under 2017 väntas inte bara exporten öka i
snabbare takt utan också hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar
och offentlig konsumtion växa i något långsammare takt. Arbetslösheten pressas tillbaka
men trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad.
Inflationen beräknas vara fortsatt låg och riksbanken antas dröja med att höja styrränta till i
början av 2018.
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Finansieringsutmaningen kräver effektiviseringar

Länets inrikesfödda befolkning i yrkesverksamma åldrar sjunker stadigt och därmed utgör
inflödet av utrikesfödda ett välbehövligt tillskott
för att upprätthålla sysselsättningsökning och
kvalitativ välfärd.

Beräkningarna visar att betydande skattehöjningar kommer att krävas framöver om
kommuner och landsting inte hittar nya vägar att
klara sina åtaganden.

Rekryteringsproblemen i länet ligger kvar på en
hög nivå och sysselsättningsökningen kan äventyras om länets arbetsgivare inte finner den
kompetens de efterfrågar.

Införande av ny teknik och nya lösningar kommer att bli nödvändiga när det gäller välfärdstjänster.
En ökad skattekraft genom att fler kommer i
arbete är den viktigaste grundförutsättningen för
att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna.
Eftersom en relativt stor del av invandrarna är i
yrkesverksam ålder bör det, om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, medföra
en ökad möjlighet att finansiera välfärden på
längre sikt.

Arbetsmarknaden
För att klara av Norrbottens läns framtida utmaningar, med minskande befolkning i den yrkesverksamma åldersgruppen 20-64 år och brist på
arbetskraft med efterfrågad kompetens, är samverkan mellan olika aktörer inom exempelvis
arbetsmarknads-, bostads-, näringslivs-, utbildnings- och integrationspolitik av avgörande betydelse.

Det är viktigt att integrationen och utbildningen
förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra.

Exempel på insatser för att nå en fungerande
arbetsmarknad kan vara:
- yrkesväxling från yrken där det råder liten efterfrågan till yrken där det råder brist

Regionen
Enligt Arbetsförmedlingens beskrivning av arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 och prognos för 2017 framgår att den svenska arbetsmarknaden utmärker sig på ett positivt sätt och
att vi har en lägre arbetslöshet, hög sysselsättningsgrad och en högre ekonomisk tillväxt
jämför med euroområdet.

- tillvarata den kompetens som arbetssökande
personer med exempelvis funktionsnedsättning,
utländsk bakgrund och äldre arbetssökande har
- ökad inflyttning och värnande av redan boende
- lyckosam integration av nyanlända

Länets konjunktur visar en marginell uppgång
men är fortsatt svag i förhållande till riket och
kan fortfarande förklaras med de negativa effekter som gruvnäringens lönsamhetsnedgång för
med sig.
Bland de mest optimistiska i höstens undersökning kan nämnas företag inom information
och kommunikation, vård och omsorg, samt
handel. Gruvnäringen bedömer en oförändrad
efterfrågan av sina produkter. Inom transport,
och skogsbruk är man mer försiktig i bedömningarna gällande den närmaste framtiden.
Inom offentlig verksamhet bedöms barnomsorg
sam vård och omsorg ha den största efterfrågan
av sina tjänster under det närmaste året.
Sysselsättningen bedöms fortsätta att öka även
under 2017 samtidigt som antalet arbetslösa
beräknas öka vilket till största del förklaras med
att fler nyanlända anmäler sig som
arbetssökande.
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Befolkningsutveckling
Den kommunala kostnaden för personer i åldersgruppen 0 till färdigutbildad ligger i storleksordning 75 000-140 000 kr per person och år.
En färdigutbildad "kostar" cirka 8 000 kronor
per år, samtidigt som personen genererar skatteintäkter till kommunen.

Invånarantalet var vid årsskiftet 4 534 personer.
Det är en minskning sedan förra årsskiftet med
69 personer. Av folkmängden utgör 47,1 %
kvinnor och 52,9 % män. Av dessa är 27,0 %
utrikes födda.
Av tabellen nedan framgår antalet födda, döda,
in- och utflyttade åren 2012-2016.

Vid pensionsålder uppgår kostnaden för en person till cirka 20 000 kronor per år för att successivt öka till 310 000 kronor per år när individen
kommer till en ålder av 80+.

Åldersstruktur

Nedan framgår Övertorneå kommuns folkmängd och åldersstruktur mellan åren 2012 till
2016.

Åldersstrukturen i en kommun är viktig ur kostnadssynpunkt. Målgruppen för den kommunala
verksamheten är främst barn, ungdom och äldre.
Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar de
kommunala kostnaderna i betydligt högre grad
än i övriga ålderskategorier.

Befolkningsutveckling
År

Födda

Avlidna

Netto

Inflyttade

Utflyttade

Antal invånare

Netto

2016

30

80

-50

241

257

-16

4 534

2015

24

78

-54

225

279

-54

4 603

2014

39

73

-34

250

217

33

4 711

2013

25

78

-53

223

232

-9

4 709

2012

29

76

-47

250

241

9

4 772

(mellan åren 2015 och 2016 finns en justeringspost på 3 personer beroende på sen rapportering)

Åldersstruktur
Ålder

0-6

7-17

18-24

25-44

45-64

65-79

80 +

2016

227

474

394

683

1 338

1 055

363

2015

225

515

388

685

1 381

1 055

354

2014

249

550

389

720

1 415

1 023

365

2013

242

546

394

733

1 441

992

361

2012

264

543

409

750

1 469

961

376
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Kommunkoncernen

Stiftelsen Matarengihem

I kommunkoncernen ingår förutom kommunen
även Stiftelsen Matarengihem, Övertorneå Värmeverk AB och Övertorneå Energi AB.

Stiftelsen Matarengihem är en allmännyttig bostadsstiftelse med verksamhet i Övertorneå
kommun. Huvudman för stiftelsen är Övertorneå kommun. Stiftelsen har till ändamål för
sin verksamhet att inom Övertorneå kommun
förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och
kollektiva anordningar.

Syftet med koncernredovisningen är att skapa en
helhet av de delar som utgörs av enheternas
resultat- och balansräkning. Utgångspunkten är
att dessa ska ses som en ekonomisk enhet med
ett resultat och ett eget kapital. Detta innebär
bland annat att transaktioner mellan enheterna
måste tas bort. Koncernredovisningen är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar, men vid det praktiska
arbetet med att upprätta den sammanställda
resultat- och balansräkningen utgår man från
respektive enhets redovisning.

Vid räkenskapsårets utgång ägde och förvaltade
Matarengihem 505 (506) lägenheter och 16 (15)
lokaler samt flertalet bilplatser och garage. Av
lägenheterna var 27 (27) oplacerade vid årsskiftet, vilka de flesta var lägenheter utanför
Övertorneå centralort.
Under 2016 genomfördes en förnyad upphandling av ramavtal för hantverkartjänster, vilka
kommer att vara gällande för de tre kommande
åren. Omfattande riktade underhållsåtgärder har
påbörjats under året.

Koncernredovisningen har gjorts enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgick
till 7,3 mkr, varav kommunen bidrog med
3,2 mkr och bolagen med 4,2 mkr. Det egna
kapitalet för koncernen uppgår till 412,0 mkr.

Stiftelsen Matarengihem har under året erbjudit
ungdomsrabatter till ungdomar under 30 år.
För 2016 redovisar Stiftelsen Matarengihem ett
underskott före och efter bokslutsdispositioner
på -0,4 mkr. Den totala omsättningen har under
året uppgått till 25,5 mkr (25,1 mkr). Stiftelsen
Matarengihem förutspår en kvarvarande låg
kostnad för de upptagna lån som bolaget har.
Samtidigt väntas en viss avmattning i efterfrågan
av speciellt större lägenheter som uppkommit till
följd av minskad invandring till Sverige och
Övertorneå kommun.

För ytterligare information om bolagen, se respektive bolags årsredovisning.
Koncernens resultat- och balansräkning, samt
kassaflödesanalys med tillhörande notupplysning
redovisas under avsnittet Våra räkenskaper.
Övertorneå Energi AB avser att lämna vinstutdelning med 0,5 mkr till kommunen.

Under tidigare år har arbete påbörjats med att
förändra hyressättningen till en modell som svarar bättre mot den enskilda lägenhetens kvalitéer
och läge. De enskilda hyresgästernas möjligheter
till att påverka standarden i sina bostäder ökar,
utan att det sker på bekostnad av de övriga hyresgästernas underhåll. Detta resulterar i hyresnivå och standard som bättre passar fler behov
bland såväl befintliga som potentiella hyresgäster
och resurser frigörs till att påskynda standardhöjning i de delar av beståndet där sådan önskas.
Den nya hyressättningsmodellen kommer enligt
nuvarande tidsplan att tillämpas från och med
hyresförhandlingen som genomförs i början av
2018.
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Övertorneå Energi AB

Övertorneå Värmeverk AB

Övertorneå Energi AB bildades och började sin
verksamhet 2013. Från och med 2014 bedriver
man full verksamhet i bolaget. Verksamheten
omfattar att bygga, underhålla och driva nät för
överföring av el, IT-kommunikation, vägbelysning, fjärrvärme samt bedriva annan därmed
samhörande verksamhet.

Övertorneå Värmeverk ägs till 100 % av kommunen från och med 1 januari 2015.

För år 2016 redovisar bolaget ett resultat på
4,5 mkr före bokslutsdispositioner och 0,6 mkr
efter.

Ifjol byttes den gamla pannan ut till en ny och
under våren 2016 har intrimning av den nya
pannan skett. Verkningsgraden är idag över
92 % vilket årligen ger en resultatförbättring på
3-4 miljoner.

Verksamheten omfattar värmeförsörjning av
Övertorneå centralort.
Bolaget uppvisar ett nollresultat efter bokslutsdispositioner och 1,6 mkr efter finansiella poster.

Under året har bolaget färdigställt ny hög- och
lågspänning i Vyöni och södra Juoksengi, samt
genomfört en ombyggnation av stamlinjen mellan Ekfors och Övertorneå. Vidare har investeringar i nya isgrindar i övre intag samt renovering av turbinlager i övre och nedre station genomförts.

Under 2016 har det skett en genomgång av större kunders undercentraler för att sänka returtemperaturen i nätet och därmed har verkningsgraden höjts.

Övertorneå Energi gör ett bra rörelseresultat
men en hög investeringstakt gör att likviditeten
sjunker och är stundtals ansträngd. Dagens nätreglering gör att ökade intäkter krävs för att
vidmakthålla bolagets värde. Framtiden kommer
att präglas av en fortsatt ombyggnation av elnätet med fokus på att bygga bort de äldsta delarna
i elnätet, färdigställande av nytt kabelnät genom
Potila och Risudden samt fortsatt ombyggnation
mellan Luppio och Övertorneå.

Resultaträkning bolagen
(mkr)

Stiftelsen Matarengihem

Övertorneå Värmeverk
AB

Övertorneå Energi AB

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

25,1

25,5

18,3

19,3

27,0

31,0

-21,6

-22,0

-14,2

-14,3

-18,8

-22,2

-2,6

-2,7

-5,3

-3,2

-2,8

-3,1

Periodens rörelseresultat

1,0

0,9

-1,2

1,8

5,4

5,6

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-1,7

-1,3

-0,5

-0,2

-1,4

-1,1

Periodens resultat efter finansiella poster, före skatt och
bokslutsdispositioner

-0,7

-0,4

-1,6

1,6

4,1

4,5

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
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Nämndernas ekonomi
Det utökade statsbidraget med anledning av
flyktingsituationen uppgående till 9,3 mkr för
2016 har enligt § 25/2016 fördelats via tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 4,3 mkr och till
barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden med 2,5 mkr vardera.

Budgetavvikelsen för styrelse/nämnder uppgår
till 8,3 mkr medan kommunens totala avvikelse
uppgår till 5,9 mkr, medräknat de 5,8 mkr för
framtida åtaganden som tillförts årets budget
från eget kapital.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 2/2015
att till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden tillföra medel för framtida åtaganden
avseende flykting och integrations-insatser fördelat på åren 2015-2017. I barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens driftredovisning ingår kostnader hänförliga till framtida
åtaganden.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har
för år 2016 i huvudsak flyttats till kommunstyrelsen men även till viss del till barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse på 27 tkr mot budget.

Även kostnader för beslutad verksamhet –
familjecentral § 73/2013 - ingår i barn- och
utbildningsnämndens redovisning. För den verksamheten har inga tilläggsanslag utdelats utan
bedömning gjordes att verksamheten kunde
inrymmas inom befintlig budgetram.

Revisionen redovisar ett underskott på 113 tkr
men hade ett överskott på 130 tkr mot budget
föregående år. En faktura avseende 2015 kom
sent och belastar därför 2016 års resultat.
Överförmyndaren har en positiv avvikelse mot
budget med 230 tkr.

Nämndernas avvikelse mot helårsbudget 2016
Avvikelse mot budget

Nettokostnad
2015

2016

2016

Kommunfullmäktige

0,6

0,6

0,0

Revision

0,7

0,9

-0,1

Överförmyndare

0,5

0,5

0,2

Kommunstyrelse

53,9

69,8

-3,2

2,7

2,5

0,0

Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

14,0

Barn- och utbildningsnämnd

106,2

110,3

1,5

Socialnämnd

130,0

124,6

9,9

Summa nämnder

308,6

309,2

8,3

Kommunstyrelsens avvikelse mot budget uppgår till -3,2 mkr. Största avvikelserna inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden återfinns inom fastighetssidan beroende på flera
vattenskador, ej budgeterade kostnader för utredning av bowlinghall, dränering av grund förvaltningsbyggnaden, anpassning av lokaler för
tillverkande industri samt förbättring av fasad på
Björkebygården. Kommunstyrelsens budget

belastas också av hyreskostnaden för Zackarigårdens samlingslokal och utökade konsultativa
tjänster för planarbete med LIS-områden. Under
året har extra bidrag beviljats till Folkets hus och
Tornedalens Folkhögskola. Återhållsamhet i
personalbemanning, personalvårdande åtgärder
och utbildning samt marknadsföring och extern
marknadsföring har bidragit till att minska
kommunstyrelsens totala budgetunderskott.
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Miljö- och byggnadsnämndens ekonomi
totalt för 2016 visar en liten positiv budgetavvikelse.

sens avvikelse härrör sig till fastighetssidan där
underhåll och andra akuta åtgärder såsom vattenskador blev betydligt högre än prognostiserat
samt tillkommande kostnader för utredningar
för olika projekt.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
överskott på 1,5 mkr. Samtliga verksamhetsområden, som till exempel förskola, grundskola,
gymnasieskola, bibliotek har klarat att bedriva
sin verksamhet inom tilldelad budget. Återsökta
medel från Migrationsverket och extra tilldelade
medel på grund av flyktingverksamheten har
varit av avgörande betydelse och även medfört
att ej budgeterad kostnad för Familjecentralens
verksamhet har kunnat inrymmas i befintlig
budgetram.

Även inom VA verksamheten har akuta åtgärder
vidtagits.
Driftsredovisning
Driftsredovisningen i tabellform finns tillsammans med övriga rapporter under avsnittet
Våra räkenskaper. Den innehåller förutom
nämndernas redovisning och budgetavvikelse
även redovisning av kostnader som inte är direkt
hänförliga till enskild nämnd samt redovisning
och avvikelse när det gäller skatteintäkter och
bidrag samt finansiella intäkter/kostnader.

Bibliotekschef rekryterades först i slutet av året
och tjänst inom kostverksamheten har varit vakant vilket medfört budgetöverskott för dessa
verksamheter.

Skatteintäkterna blev 1,7 mkr lägre än budgeterat
medan de generella statsbidragen/utjämningsbidragen blev 2,5 mkr mer. Det extra statsbidraget med anledning av flyktingsituationen,
9,3 mkr, är intäktsfört som statsbidrag. Enligt
KF beslut fördelades de 9,3 mkr som
tilläggsanslag till styrelse och nämnder.

Socialnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse på 9,9 mkr. Arbetsmarknads- och integrationsenheten uppvisar stort överskott i jämförelse med budget, närmare 15 mkr. De övriga
verksamheterna inom socialnämndens område
uppvisar således totalt sett ett stort underskott.
Äldreomsorgen, främst inom området hemtjänst
har inte med budgeterad bemanning klarat att
möta de ökade behov som uppkommit under
året.

Finansnettot blev 1,3 mkr lägre än budgeterat
beroende på att avkastningen på kapitalförvaltningen varit låg under året. Enligt antagna
riktlinjer för medelsförvaltningen ska kapitalet
förvaltas utifrån en riskkontrollerande strategi.
Det har medfört att en stor andel av kapitalet
under året varit placerat i räntebärande papper
vilket innebär mindre risk men också lägre möjlighet till avkastning.

Projektet Fältassistent som bedrivits under 20152016 belastar årets resultat.
Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i respektive nämnds verksamhetsberättelse, vilka presenteras i separata dokument.

Turbulensen på aktiemarknaden i slutet av 2015
följde med in på det nya året. Därefter har brexitoro och Trumpeffekter påverkat börsen och medfört fortsatt turbulens under året. Med stor andel
i räntebärande papper så har påverkan av turbulensen varit begränsad.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god
budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämndernas avvikelser pekade i delårsrapporten efter
augusti månad på en avvikelse jämfört med budget på 4,9 mkr och kommunen prognostiserade
totalt sett ett överskott för 2016. Därmed krävdes inga större besparingsåtgärder under innevarande år men budskapet till samtliga verksamheter som gick med underskott var att redovisa
åtgärder inför kommande budget och planperiod, för att kommunen på lång sikt ska bibehålla
en ekonomi i balans.

Försäljningen av Kattilakoski medförde en reaförlust på 1,6 mkr och avvikelsen för avskrivningar och återförda kapitalkostnader uppgår till
-0,5 mkr. Ändrade redovisningsprinciper för
osäkra kundfordringar medförde en negativ
resultatpåverkan på 0,5 mkr.
Semester- och kompsaldot ökade med 1,9 mkr
under året, tillsammans med justering för beräknat po-pålägg och pensionskostnader ger det
ändå en positiv resultatpåverkan på 0,7 mkr.

Störst avvikelse mot augustiprognosen visar
kommunstyrelsen och socialnämnden. Förklaringen till det är framförallt att arbetsmarknadsoch integrationsenheten erhållit mer i bidrag från
Migrationsverket än beräknat. Kommunstyrel30
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Investeringar
Investeringsredovisning

Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar
och resultat) för 2016 uppgick till 21,9 mkr för
kommunen vilket innebär att årets investeringar
på 16,8 mkr finansierats fullt ut med egna medel.

För år 2016 uppgår nettoinvesteringarna till
16,8 mkr. Investeringarna är lägre än de närmast
föregående åren. Nettobudgeten för investeringar, inklusive tilläggsanslag 6,2 mkr, uppgår
till 24,8 mkr vilket resulterar i att avvikelsen mot
budget uppgår till 8,0 mkr.

Se avsnittet Våra räkenskaper för en detaljerad
investeringsredovisning.

Två stora projekt, bredbandsutbyggnaden och
utvidgningen av avloppsledningsnätet i norra
Pello, är påbörjade men försenade i tid.

Nettoinvesteringar, mkr 2012-2016

Anläggning av nya rastplatser är framskjutet till
2017.
När det gäller Barn- och utbildningsnämndens
IKT satsning har man valt att leasa utrustning
istället för att köpa vilket medfört en driftskostnad istället för investering.
Årets investeringar utgör 5,3 procent av kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag.
För planperioden 2014-2016 uppgår nettoinvesteringarna i genomsnitt till 18,4 mkr, vilket
ligger i paritet med det finansiella målet.

Investeringsredovisning 2016, per nämnd/styrelse, mkr
Nämnd/styrelse

Årsbudget

Tilläggsanslag

Redovisning

Avvikelse mot budget

15,9

6,2

15,8

6,3

Barn-och utbildningsnämnd

1,9

0,0

0,6

1,3

Socialnämnd

0,9

0,0

0,4

0,4

18,6

6,2

16,8

8,0

Kommunstyrelse

Summa
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Personalredovisning och hälsobokslut

Personal i siffror

2014

2015

2016

Tillsvidareanställda

449

443

439

Andelen män (%)

22,3

21,2

21,2

Andelen kvinnor (%)

77,7

78,8

78,8

Medelålder

53,4

52,9

51,4

Medelsysselsättningsgrad (%)

92,1

93,0

93,1

Kvinnor

91,1

91,9

92,1

Män

95,8

96,9

97,1

Medellön

26 240

27 120

27 929

Kvinnor

25 864

26 741

27 725

Män

27 544

28 517

28 685

Kvinnors lön i % av männens

2014

2015

2016

Kvinnor

93,9

93,7

96,6

Antal årsarbetare/förvaltning

2014

2015

2016

103,1

104,6

64,4

47,0

53,1

20,7

108,1

104,6

114,2

24,1

32,2

39,6

176,6

180,2

204,1

71,2

75,2

121,6

10,2

8,1

1,5

2,4

0,1

3,1

3,1

3,1

Antal anställda

Kommunstyrelsen
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda
Barn- och utbildningsnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda
Socialnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda
Kultur- och fritidsnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda
Miljö- och byggnadsnämnden
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda/timanställda

0,7

Tillväxtenheten
Tillsvidareanställda

2,1

2,8

Visstidsanställda/timanställda

1,2

0,8

Totalt

552,6

567,5

571,1

varav tillsvidareanställda

401,0

402,6

388,6
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Personalkostnader, tillsvidareanställda, tkr

2014

2015

2016

123 292

126 069

123 18

varav övertidskostnader/fyllnadstid

1 681

1 831

1 391

varav sjuklönekostnader

2 283

2 509

2 234

80

34

98

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

31 647

33 415

20 201

Barn- och utbildningsnämnden

34 742

34 353

38 683

Socialnämnden

53 368

54 896

63 232

987

993

1 043

Kostnader för övertid/fyllnadstid per nämnd

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

317,1

452,4

350,9

Barn- och utbildningsnämnden

126,6

117,0

56,1

1 052,4

1 088,7

964,9

-5,5

-9,9

-3,3

Totalt

varav arvoden, förlorad arbetsförtjänst

Personalkostnader/nämnd, tkr

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Samtliga kostnader är exklusive po-pålägg. Jämförelsen mellan åren 2015 och 2016 när det gäller antal anställda och
personalkostnader för respektive styrelse/nämnd försvåras då verksamheter som till exempel kostverksamheten och
integration/arbetsmarknad flyttats från kommunstyrelsen.

Rekryteringsbehov
- Prognos pensionsavgångar vid 65 års ålder
Yrke/år

2017

2018-2019

2020-2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

Totalt

Förskollärare/Fritidspedagog

3

1

2

2

4

2

14

Lärare tidigare år

1

1

1

2

2

3

10

2

1

1

5

Lärare senare år

1

Förstelärare

4

1

Gymnasielärare/Specialpedagog

1

1

Övriga lärare

1

Barnskötare

3

Sjuksköterska/ HS-grupp

2

5
1

3

1

2

1

1

1

6

1

1

1

1

6

Undersköterska

2

7

18

16

14

14

71

Personlig assistent

2

4

2

1

1

1

11

1

3

3

2

9

1

7

1

3

Handledare
HVB-hem

2

4

Kock/Kokerska/Köksbiträde

1

1

Lokalvårdare/Vaktmästare

1

1

3

2

2

Administration/tjänstemän

1

2

6

3

8

VA

2

Övriga

1

1

27

45

Totalt

10

9
6

2

33

38

25
4

40

1

3

34
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de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Det huvudsakliga syftet med redovisningen av
sjukfrånvaron i årsredovisningen är att skapa ett
material som är jämförbart över sektorsgränserna.

Personalomsättning 2016
Under året har totalt 59 tillsvidareanställda slutat
eller bytt anställning inom kommunen.
Av dessa har





18 avgått med pension
18 slutat på egen begäran
21 bytt tjänst inom kommunen
2 annan avgång (avgångsvederlag, överenskommelse, sjukbidrag m.m)

Uppgift ska också lämnas om:



Hälsobokslut



Sjukfrånvaro
Samtliga arbetsgivare är skyldiga att redovisa
uppgifter om sjukfrånvaron i årsredovisningen.
Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av

Den andel av sjukfrånvaron som avser
frånvaro under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer,
Sjukfrånvaro för kvinnor respektive
män samt
Sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29
år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller
äldre

Sjukfrånvaro > 60 dagar av total
frånvaro

Sjukfrånvaro (%) totalt
2014

2015

2016

2014

2015

2016

Kvinnor

7,18

6,99

7,04

45,06

35,68

38,15

Män

5,34

3,76

3,46

50,58

45,9

45,1

- 29 år

6,68

2,03

4,88

65,76

0

18,06

30-49 år

4,43

4,42

4,71

32,16

21,67

23,79

50 -

8,03

7,43

6,98

49,48

42,98

45,87

Totalt

6,72

6,18

6,13

46,15

37,23

39,14

Sjukfrånvaro > 60 dagar av total
frånvaro

Sjukfrånvaro (%) per nämnd
2014

2015

2016

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen + miljö- och byggnadsnämnden

6,08

5,97

9,02

40,96

36,26

53,32

Barn- och utbildningsnämnden

5,04

4,86

3,86

53,48

48,96

38,42

Socialnämnden

8,08

7,21

6,45

43,56

33,46

33,46

Sjuklönekostnad exkl PO

2014

2015

2016

659,56

623,3

364,8

469,2

505,9

508,8

1 135,2

1 319,6

1 361,2

19,1

60,6

2 283,06

2 509,40

2 234,80

Frisktal (%)

2014

2015

2016

Kvinnor

35,46

29,53

38,00

Män

34,86

49,01

50,00

Totalt

40,39

34,6

39,29

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Totalt
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Kommunen planerar också för ett nytt särskilt boende i Pello vilket beräknas ersätta två mindre boenden och där samverkan mellan förskoleverksamhet och äldreomsorgsverksamhet ska utvecklas.
Inom hemtjänstverksamheten görs en översyn av
hur arbetet ska organiseras.

Sammanfattning och framtiden
Årsredovisningen avseende 2016 visar ett plus på
3,2 mkr och kommunen uppfyller kommunallagens
krav på en ekonomi i balans. En bidragande orsak
till kommunens goda resultat genom åren är finansnettot som gett överskott i redovisningen. Kapitalförvaltningen har undr åren ökat i värde och uppnår
nu nivån för pensionsskulden.

Ett öppenvårdsprojekt har startats inom individoch familjeomsorgen vilket syftar till att förbättra
kommunens egna möjligheter till såväl förebyggande arbete som eftervårdsarbete inom områdena missbruk, psykiatri samt barn och unga.

Övertorneå kommun har en bra ekonomi jämfört
med många andra kommuner. Verksamhetens nettokostnader ökar däremot i högre takt än skatteintäkter/utjämningsbidrag, vilket på längre sikt är ett
hot mot god ekonomisk hushållning och kommer
att innebära att beslut gällande den framtida strukturen måste fattas.

Inom barn- och utbildningsnämndens område planeras för att den kommunala musikskolan utvecklas
till musik- och kulturskola med fler kulturella uttryck.
Projektet Hälsofrämjande insatser i samverkan med
barn- och elevhälsan planeras och familjecentralen
som främjande och förebyggande verksamhet stärks
ytterligare. Biblioteket avser att utöka tillgängligheten via en digitaliserad lösning.

En minskande befolkning tillsammans med den
demografiska utvecklingen i hela landet medför
också behov av översyn av pågående verksamheter.
De senaste åren har kommunen haft ett högt mottagande av flyktingar. Tack vare de ersättningar som
erhållits från Migrationsverket och utökade statsbidrag tillsammans med effektivt nyttjande av resurser
har många stödjande insatser kunnat genomföras.

Inom miljö- och byggnadsnämnden kommer samverkan med Pajala och Överkalix att fortsätta, dels
inom livsmedelsinspektionen men även när det
gäller planverksamhet.

Budgeterade medel för arbetsmarknads- och integrationsverksamheten lämnar ett överskott och bidrar till årets resultat. Socialnämndens övriga verksamheter visar sammantaget ett stort underskott
liksom de tekniska verksamheterna under kommunstyrelsens område.

Arbetet med utveckling av e-tjänster kommer att
fortgå liksom implementering av enhetlig grafisk
profil.
Arbetet med den nya redovisningslagen, vilken var
tänkt att börja gälla år 2018, är försenat och lagen
beräknas nu införas år 2019. Lagen kan komma att
ändra redovisningen av finansiella instrument och
avtalspensioner, vilket medför att de finansiella
målen behöver omprövas.

Aviserade förändringar gällande ersättningsnivåerna
för flyktingmottagningen tillsammans med minskade volymer gör att vi framöver inte kan räkna med
överskott för dessa verksamheter. Socialnämnden
planerar för minskning av antalet HVB-hem inom
integrationsverksamheten.

Fortsatta satsningar planeras för underhåll och utveckling av kommunalt förvaltade yttre miljöer,
bland annat skidspår, skoter- och vandringsleder.
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Viktiga beslut i kommunfullmäktige













Övertorneå Värmeverk får överta lån på
25 miljoner som kommunen tidigare vidareförmedlat från Kommuninvest
Ny bolagsordning för Energikontor Norr
AB och Övertorneå Värmeverk
Utträde ur högskoleförbundet Östra Norrbotten
Reviderad biblioteksplan
Tillskrivning i befintliga riktlinjer rörande
etiska och fossilfria placeringar
Ny arbetsmiljöpolicy
Reviderade riktlinjer och regler för Övertorneå kommuns stöd till föreningar/organisationer, ny debiterings- och
kravverksamhet och riktlinjer för kommunalt partistöd
Nya ägardirektiv till Övertorneå energi rörande disposition av bolagets resultat och
vinstutdelning
Inriktningsbeslut rörande hyresavtal om 20
år vid uppförande att nytt särskilt boende,
förskola och kök i Pello
Beslut om att genomföra projekt 2020 för
att stärka kommunens attraktionskraft
Antagande av ungdomspolitisk strategi

Viktiga händelser i kommunfullmäktige
Under året har ett antal ledamöter i kommunfullmäktige beslutat att lämna det parti de valts in
för, men valt att behålla sin plats i kommunfullmäktige.
Detta medför att "majoriteten" vid kommunfullmäktige vid årets slut förtunnats i förhållande till
årets början
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Våra räkenskaper
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Resultaträkning, mkr
Resultaträkning

Not

Kommun

(mkr)

Koncern

2015

2016

2015

2016

Intäkter

1

120,8

129,3

172,7

185,9

Jämförelsestörande intäkter

2

3,0

0,0

3,0

0,0

Kostnader

3

-407,4

-424,5

-446,3

-464,2

Jämförelsestörande kostnader

4

0,0

0,0

0,0

0,0

-18,9

-18,7

-29,6

-27,8

-305,5

-313,9

-300,3

-306,1

Avskrivningar

5, 24, 2
5

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

176,1

182,1

176,1

182,1

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

7

127,8

133,3

127,8

133,3

Finansiella intäkter

8

13,1

3,6

13,3

3,7

Finansiella kostnader

9

-1,9

-2,0

-5,5

-4,2

Därav jämförelsestörande finansiella kostnader

9

0,0

0,0

0,0

0,0

9,6

3,2

11,4

8,9

Resultat före extraordinära poster, skatter
Skatt

10

0,0

0,0

0,0

-0,2

Uppskjuten skatt

11

0,0

0,0

-2,4

-1,2

Årets resultat

12

9,6

3,2

9,0

7,5
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Kassaflödesanalys / Finansieringsanalys, mkr
Den löpande verksamheten

Not

Kommun

(mkr)
Årets resultat

Koncern

2015

2016

2015

2016

9,6

3,2

9,0

7,5

Justering för av- och nedskrivning

5

18,9

18,7

29,6

27,8

Justering för gjorda avsättningar

13

1,9

0,2

3,0

0,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster

14

0,0

1,6

0,9

2,8

30,4

23,7

42,6

38,3

Medel från verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

15

-2,6

-2,4

-3,5

-4,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder

16

3,5

3,7

0,2

6,0

Ökning/minskning förråd och varulager

17

0,0

0,0

0,4

0,3

31,3

25,1

39,7

39,9

0,0

0,0

0,1

0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella och materiella anläggningstillgångar

18

-19,2

-18,7

-63,0

-28,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

19

0,0

1,2

6,3

1,2

-19,2

-17,5

-56,6

-27,2

19 b

0,0

0,0

25,0

0,0

Amortering av skuld

20

0,0

-30,0

-4,5

-8,0

Ökning av långfristiga fordringar

21

-2,0

0,0

-2,0

-0,3

Minskning av långfristiga fordringar

22

0,3

25,3

0,3

0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1,8

-4,8

18,8

-8,0

Årets kassaflöde

10,3

2,8

1,8

4,6

Likvida medel vid årets början

191,0

201,4

208,8

210,5

Likvida medel vid årets slut

201,4

204,1

210,5

215,1

10,3

2,8

1,8

4,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
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Balansräkning, mkr
Balansräkning

Not

Kommun

(mkr)

Koncern

2015

2016

2015

2016

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

23

0,0

0,0

0,7

0,7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

24

244,1

240,1

331,4

330,6

Maskiner och inventarier

25

17,5

16,8

150,6

147,6

Finansiella anläggningstillgångar

26

45,1

21,8

2,3

3,9

306,8

278,7

485,0

482,8

0,0

0,0

1,6

1,4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager

27

Fordringar

28

25,0

27,4

35,3

40,0

Kortfristiga placeringar

29

177,8

179,5

177,8

179,5

Kassa och bank

30

23,6

24,6

32,7

35,6

Summa omsättningstillgångar

226,4

231,5

247,4

256,4

Summa tillgångar

533,1

510,2

732,4

739,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital, ingående värde

31

383,2

392,8

396,2

405,2

Årets resultat

31

9,6

3,2

9,0

7,5

392,8

396,0

405,2

412,7

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

32

21,8

22,0

21,8

22,0

Andra avsättningar

33

0,0

0,0

2,4

3,6

21,8

22,0

24,3

25,6

50,0

20,0

223,3

215,3

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

35

Kortfristiga skulder

36

68,5

72,2

79,6

85,6

Summa skulder

118,5

92,2

302,9

300,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

533,1

510,2

732,4

739,3

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Not

Kommun
2015

2016

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulder och avsättningar

37

137,6

130,8

Löneskatt på pensionsförpliktelser

37

33,4

31,7

Borgensförbindelser

38

206,1

202,3

Förvaltade stiftelser/fonder

39

0,1

0,1

Leasingåtaganden

40

0,1

1,9

377,4

366,8

Summa borgensåtagande och ansvarsförbindelse
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Noter/tilläggsupplysningar
Noterna är upprättade i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommun
2015

Koncern
2016

2015

2016

Statsbidrag

56 011

72 658

56 011

72 658

Övriga bidrag (inkl. ers. från försäkringskassan)

19 246

15 197

19 246

15 197

855

587

855

587

Ersättning från AFA försäkring

2 980

0

2 980

0

Taxor och avgifter/ersättningar

21 214

20 824

73 077

55 503

6 571

5 960

6 571

5 960

10 003

9 880

10 003

31 765

587

491

587

491

3 337

3 704

3 337

3 704

0

18

0

18

120 804

129 319

172 667

185 883

Ersättning/bidrag från kommun och landsting

Försäljningsmedel
Hyror
Förrättnings- och granskningsavgifter
Försäljning av verksamhet
Försäljning anläggningstillgång
Summa verksamhetens intäkter

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Återbetalning premier AFA försäkring 2004

2 980

0

2 980

0

Summa jämförelsestörande intäkter

2 980

0

2 980

0

Not 3 Verksamhetens kostnader

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Personalkostnader (inkl pensionsavsättningar)

252 672

263 766

260 945

273 638

Särskilda personalomkostnader (resor, traktamenten, kursavgifter, företagshälsovård m m)

3 821

4 311

3 821

4 548

Material och förbrukningsinventarier

25 883

27 031

25 883

28 049

Bränsle, energi och vatten

14 438

13 071

21 170

30 589

Tjänster

12 736

12 498

17 324

15 177

Entreprenader och köp av verksamheter

53 612

53 167

55 752

53 809

Bidrag

23 050

26 340

23 050

26 340

Försäkringsavgifter

1 610

1 846

2 152

2 598

Pensionsutbetalningar

6 754

6 864

7 870

7 202

12 826

15 594

28 343

22 267

407 402

424 487

446 310

464 216

Övrigt, hyror, licenser, leasing mm
Summa verksamhetens kostnader

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

0

0

0

0

Summa jämförelsestörande kostnader
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Not 5 Avskrivningar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

14 996

14 967

17 544

17 629

3 908

3 765

12 022

10 060

Immateriella anläggningstillgångar

-

-

64

63

Nedskrivning anläggningstillgångar

-

-

-

-

18 904

18 732

29 629

27 752

Byggnader
Maskiner, inventarier

Summa avskrivningar

Not 6 Skatteintäkter

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Preliminärt erhållna skatteintäkter innevarande
år

176 295

182 893

176 295

182 893

Korrigering av slutavräkning för föregående år

-365

198

-365

198

203

-946

203

-946

176 133

182 146

176 133

182 146

Preliminär slutavräkning för innevarande år
Summa skatteintäkter

Not 7 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

160

0

160

0

Inkomstutjämning

60 224

57 746

60 224

57 746

Kostnadsutjämning

27 965

27 009

27 965

27 009

7 339

7 354

7 339

7 354

22 571

21 481

22 571

21 481

-183

-157

-183

-157

8 573

10 489

8 573

10 489

Kompensation för höjda sociala avgifter

355

0

355

0

Statsbidrag flyktingar

779

9 350

779

9 350

127 783

133 272

127 783

133 272

Mellankommunal utjämning (hemsjukvård)

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag/avgift
Regleringsbidrag
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag

Det tillfälliga statsbidraget för mottagande av flyktingar har periodiserats med 1/13 2015, och med 12/13 2016.

Not 8 Finansiella intäkter

Räntor bankmedel
Intäkter extern kapitalförvaltning
- varav aktieutdelningar
- varav realisationsvinster, aktier och obligationer
- varav ränta, obligationer m m
Avkastning på andra finansiella tillgångar
Summa finansiella intäkter

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

19

24

230

66

13 029

3 598

13 029

3 598

1 053

536

1 053

536

11 275

3 054

11 275

3 054

701

8

701

8

42

16

42

18

13 090

3 638

13 301

3 682
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Not 9 Finansiella kostnader

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ränta, pensionsskuld

284

194

284

194

Räntor anläggningslån

191

133

3 771

2 311

6

4

6

10

1 461

1 647

1 461

1 647

varav Realisationsförluster,
aktieförsäljning/värdepapper

507

953

507

953

varav Förvaltningsarvode

954

694

954

694

1 942

1 978

5 522

4 162

Övriga finansiella kostnader
Kostnader extern kapitalförvaltning

Summa finansiella kostnader

Not 9 - därav jämförelsestörande finansiella
kostnader

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Diskonteringsränta pensioner

-

-

-

-

Summa jämförelsestörande kostnader

-

-

-

-

Not 10 Skatt

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Skatt på årets resultat Stiftelsen Matarengihem

0

0

-19

0

Skatt på årets resultat Övertorneå Energi

0

0

-3

-160

Skatt på årets resultat Övertorneå Värmeverk

0

0

-2

-10

Summa skatt

0

0

-24

-170

Not 11 Bokslutsdispositioner

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enl plan

0

0

3 670

1 530

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

0

0

1 580

-336

Förändring av periodiseringsfond

0

0

69

0

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

0

0

69

0

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enl plan

0

0

7 267

3 836

Uppskjuten skatt obeskattade reserver

0

0

-4 087

-884

Summa bokslutsdispositioner

0

0

-2 438

-1 180

Övertorneå Värmeverk

Stiftelsen Matarengihem

Övertorneå Energi AB
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Not 12 Årets resultat och balanskravsresultat

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

9 562

3 178

8 982

7 504

Avdrag realisationsvinst mark/maskiner och
inventarier

-

-

-54

-

Tillägg realisationsförluster byggnader

-

1 646

-

1 646

9 562

4 824

8 928

9 150

Årets resultat enligt resultaträkning

Justerat resultat

Not 13 Justering avsättning pensioner, andra avsättningar

Kommun

Avsättning pensioner
Andra avsättningar
Summa

Not 14 Justering ej likviditetspåverkande poster

2015

2016

1 889

184

0

0

1 889

184

Kommun

Realisationsförlust vid försäljning av fastighet

2015

2016

0

1 646

0

1 646

Stiftelsen Matarengihems förändring
Övertorneå Värmeverk AB:s förändring
Övertorneå Energi AB:s förändring
Summa justering ej likviditetspåverkande poster

Not 15 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

Kommun

Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Summa ökning/minskning kortfristiga fordringar

Not 16 Ökning/minskning kortfristiga skulder

2015

2016

1 949

-1 226

-10 781

1 328

6 256

-2 473

-2 576

-2 371

Kommun
2015

2016

Kortfristiga skulder

-1 254

6 840

Leverantörsskulder

-1 400

178

46

486

328

182

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

5 760

-3 996

Summa ökning/minskning kortfristiga skulder

3 480

3 690

Mervärdeskatter
Personal skatter/avgifter
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Not 17 Ökning/minskning förråd och varulager

Kommun
2015

2016

Stiftelsen Matarengihems förändring

0

0

Övertorneå Energis förändring

0

0

Övertorneå Värmeverks förändring

0

0

Summa ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Not 18 Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar

Kommun
2015

2016

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

25 476

17 478

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

1 938

-5 817

-62

-469

-624

19 190

18 730

Statliga investeringsbidrag
Taxor/avgifter
Summa investeringar i materiella anläggningstillgångar

Not 19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kommun
2015

2016

Kattilakoski

0

1 200

Summa försäljning materiella anläggningstillgångar

0

1 200

Not 19b Nyupptagna lån

Kommun
2015

2016

Övertorneå Värmeverk AB

0

0

Övertorneå Energi AB

0

0

Summa nyupptagna lån

0

0

Not 20 Amortering av skuld

Kommun
2015

2016

Övertorneå kommun

0

30 000

Övertorneå Energi AB

0

0

Stiftelsen Matarengihems amortering

0

0

Övertorneå Värmeverk AB

0

0

Summa amortering av skuld

0

30 000

Not 21 Ökning av långfristiga fordringar

Kommun
2015

2016

Övertorneå Värmeverk AB

2 000

0

Summa ökning av långfristiga fordringar

2 000

0
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Not 22 Minskning av långfristiga fordringar

Kommun

Tornedalens Folkhögskola
Övertorneå Värmeverk
Summa minskning av långfristiga fordringar

Not 23 Immateriella anläggningstillgångar

Kommun

2015

2016

250

250

0

25 000

250

25 250

Koncern

2015

2016

2015

2016

Bostadslånepost

0

0

312

285

Underhållslånepost

0

0

408

372

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

720

657

Stiftelsen Matarengihem

Not 24 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommun
2015

2016

Ingående anskaffningsvärde

487 570,4

502 158,3

Ackumulerade avskrivningar

-243 054,7

-258 051,0

244 515,7

244 107,3

14 587,9

7 086,4

Årets avskrivningar

-14 996,3

-11 129,3

Utgående anskaffningsvärde

502 158,3

509 244,7

Utgående ack avskrivningar

-258 051,0

-269 180,3

244 107,3

240 064,4

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

Utgående bokfört värde

Not 25 Maskiner och inventarier

Kommun
2015

2016

Ingående anskaffningsvärde

47 260,3

51 862,5

Ackumulerade avskrivningar

-30 428,9

-34 336,4

16 831,3

17 526,1

4 602,3

3 022,3

Årets avskrivningar

-3 907,5

-3 764,9

Utgående anskaffningsvärde

51 862,5

54 884,9

Utgående ack avskrivningar

-34 336,4

-38 101,3

17 526,1

16 783,6

Ingående bokfört värde
Investeringar försäljningar

Utgående bokfört värde
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Not 26 Finansiella anläggningstillgångar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

IUC Norrbotten

15

15

15

15

I Norrbotten AB

11

11

11

11

2

2

2

2

10

10

10

10

3 000

3 000

0

0

12 000

12 000

0

0

Filmpool Nord AB

65

65

65

65

IT Norrbotten

12

12

12

12

3

3

3

3

15 118

15 118

118

118

178

2 115

178

2 115

40

40

40

40

Kollektivtrafikmyndigheten

161

161

161

161

Summa andelar

379

2 316

379

2 316

11

11

11

11

Stiftelsen Matarengihem

2 934

2 934

0

0

Summa grundfondskapital

2 945

2 945

11

11

Tornedalens Folkhögskola

750

500

750

500

Övertorneå Värmeverk AB

25 000

0

0

0

Företagslån Kommuninvest

888

888

888

888

26 638

1 388

1 638

1 388

Andra långfristiga värdepappersinnehav

0

0

57

61

Summa

0

0

57

61

51

51

51

51

45 131

21 818

2 254

3 945

Aktier

Kommunaktiebolaget
BD pop AB
Övertorneå Värmeverk AB
Övertorneå Energi AB

NLL
Summa aktier
Andelar
Kommuninvest ekonomiska förening
Övertorneå Folkets Hus

Grundfondskapital
I Norrbotten AB

Utlämnade lån

Summa utlämnade lån
Stiftelsen Matarengihem

Förvaltade stiftelser
Summa finansiella anläggningstillgångar
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Not 27 Förråd, lager

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Stiftelsen Matarengihem

0

0

63

63

Övertorneå Energi AB

0

0

0

330

Övertorneå Värmeverk AB

0

0

1 580

959

Summa förråd, lager

0

0

1 643

1 352

Not 28 Fordringar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Konsumtionsavgifter (va-avgifter)

974

1 341

992

1 813

Fakturafordringar, vård och omsorg

342

353

342

353

Fakturafordringar, tekniska enheten

209

1 416

209

1 416

4 104

6 190

4 104

6 190

-110

-196

-96

-196

14 694

11 293

14 694

11 293

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

4 590

6 756

10 327

13 081

Övriga fakturafordringar, barn- och utbildning
och diverse

94

217

1 195

415

105

0

3 487

5 587

25 002

27 372

35 254

39 952

Momsavräkningsfordran
Skattefordran
Stats- och EU-fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

Not 29 Kortfristiga placeringar

Kommun
2015

Koncern
2016

Stiftelsen Matarengihems placering
Depåkonto hos Nordnet/Söderberg o Partners

2015

2016

0

0

3 482

693

3 482

693

Aktier och aktiefonder, svenska

11 564

4 882

11 564

4 882

Utländska aktier och aktiefonder

14 315

991

14 315

991

135 956

157 961

135 956

157 961

12 489

14 991

12 489

14 991

177 806

179 518

177 806

179 518

Räntefonder
Alternativa investeringar
Summa kortfristiga placeringar

Not 30 Kassa och bank

Kommun
2015

2016

2015

2016

2

0

2

0

22 047

7 722

22 047

7 722

1 505

16 900

10 675

27 902

23 554

24 621

32 724

35 623

Kassa
Plusgirot
Bank
Summa kassa och bank

Koncern
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Not 31 Eget kapital

Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

383 231

392 793

396 234

405 216

9 562

3 178

8 982

7 504

392 793

395 971

405 216

412 720

Anm. Se förklaring not 14, 78 % av obeskattade reserver fördelas till eget kapital i den sammanställda redovisningen enligt RKR 8.2.

Not 32 Avsättning för pensioner

Avsättning pensioner exkl. garantipensioner
Avsättning löneskatt
Summa avsättning för pensioner

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

17 573

17 721

17 573

17 721

4 263

4 299

4 263

4 299

21 836

22 020

21 836

22 020

Kommunen har beslutat att pensionsavgifterna enligt det kommunala pensionsavtalet skall utbetalas fullt ut till av anställda individuellt valda
pensionskonton fr. o m 1998.

Analys av pensionsskuldens utveckling i tkr
Övertorneå kommun

2015

2016

16 053

17 573

252

265

32

-70

-799

-786

0

0

1 047

0

0

0

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

740

500

Nya efterlevnadspensioner

260

310

Övriga poster

-12

-71

17 573

17 721

85 %

87 %

IB Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Sänkning av diskonteringsräntan
Intjänad PA-KL
Slutbetalning FÅP

UB avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Aktualiseringsgrad

Not 33 Andra avsättningar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Redovisat värde vid årets början

0

0

1 293

2 446

Nya avsättningar

0

0

1 153

1 140

Ianspråktagna avsättningar

0

0

0

0

Outnyttjade belopp som återförs

0

0

0

0

Utgående avsättning

0

0

2 446

3 586

Avsatt för omställningskostnader personal

Avsättning för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar för de
tre bolagen i koncernen
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Not 34 Obeskattade reserver

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

0

0

3 670

5 200

0

0

0

0

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan

0

0

7 267

11 100

Summa obeskattade reserver

0

0

10 937

16 300

Övertorneå Värmeverk AB
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan
Stiftelsen Matarengihem
Periodiseringsfond
Övertorneå Energi AB

Enligt RKR 8.2 skall av obeskattade reserver 22,0 % fördelas på avsättningar och 78,0 % på eget kapital

Not 35 Långfristiga skulder

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

50 000

50 000

202 763

223 263

Inlösen av lån/amorteringar

0

-30 000

-4 500

-51 000

Upptagande av nya lån

0

0

25 000

43 000

50 000

20 000

223 263

215 263

Ingående skuld

Summa långfristiga skulder

Not 36 Kortfristiga skulder

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

11 589

11 766

18 426

17 770

Momsskulder

1 047

1 534

1 047

2 339

EU-projekt, beviljade medel

1 328

2 236

1 328

2 236

Arbetsgivaravgifter

4 666

4 720

4 666

5 150

Anställdas skatter

3 728

3 910

3 728

4 057

11 363

13 293

11 363

13 596

3 691

3 910

3 691

3 910

13

1

13

34

Upplupna pensionskostnader, individuell del

8 216

8 841

8 216

8 841

Retroaktiva löner

1 759

1 493

1 759

1 564

Projektmedel till olika projekt

3 875

9 810

3 875

9 810

Upplupna leverantörsskulder, IoF

3 060

3 232

3 060

3 232

0

0

0

1 460

639

639

639

639

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 535

2 855

7 826

7 039

Övriga upparbetade kostnader/förutbetalda
skatteintäkter

9 987

3 946

9 987

3 946

68 496

72 186

79 624

85 622

Leverantörsskulder

Upplupen semesterskuld, ferielöneskuld och
övertidsersättning
Upplupen löneskatt, individuell del
Upplupna räntekostnader

Förutbetalda intäkter
Depositionsavgift bredband

Summa kortfristiga skulder
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Not 37 Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulder eller avsättningar
i tkr

2015

Ingående ansvarsförbindelse

2016
143 167

137 637

Ränteuppräkningar

1 257

1 215

Basbeloppsuppräkning

1 362

780

Gamla utbetalningar

-5 969

-6 088

Aktualisering

-3 260

-1 060

Sänkning av diskonteringsränta

0

0

Bromsen

0

0

1 080

-1 712

137 637

130 772

33 391

31 725

171 028

162 497

Övriga poster
Summa ansvarsförbindelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. Förtroendevalda i Övertorneå kommunalrådet som har rätt till pensioner
enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ingår i beräkningen av pensionsåtagande som ansvarsförbindelse eller
avsättning.

Not 38 Borgensförbindelser

2015

2016

Stiftelsen Matarengihem (helägt bostadsföretag)

76 553

76 553

Övertorneå Energi AB

71 710

68 710

Övertorneå Värmeverk AB

50 000

50 000

Förlustansvar, statliga bostadslån för
egnahem

2 632

1 949

Brf Väktaren Övertorneå

5 242

5 122

206 137

202 334

Summa borgensförbindelser

Övertorneå kommun har i april 1994 ingått en solidariskborgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarandeoch
framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner somper 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening
har ingåttlikalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska föreninghar ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellanmedlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämndborgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels iförhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat avKommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnasrespektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten avÖvertorneå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras attper 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 346 091 313 278kronor och totala tillgångarna till 338 153 308 936 kronor. Kommunensandel av de totala förpliktelserna
uppgick till 159 063 536 kronor ochandelen av de totala tillgångarna uppgick till 155 598 175 kronor.

Not 39 Förvaltade fonder/stiftelser belopp i
kronor

Kommun
2015

2016

2 215

2 215

Lundblads donationsfond

16 298

16 298

H S Styrmans stipendiefond

16 459

16 459

J F Gryms minnesfond

9 153

9 153

H och J Metsävainios minnesfond

6 987

6 987

Summa förvaltade fonder/stiftelser

51 112

51 112

Abraham Montells fond

Anmärkning: Samtliga fonder förvaltas av skolstyrelsen (BUN)
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Not 40 Operationella leasingavtal i tkr

Kommun
2015

2016

Totala leasingavgifter

148

1 932

Med förfall inom 1 år

0

0

148

1 932

Med förfall inom 1-5 år

Kommentar: Leasingavtalen avser leasing av bilar med en avtalstid om högst tre år, leasing av kopiatorer och övriga tekniska hjälpmedel med en
avtalstid om högst tre år.
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Driftsredovisning

Ansvarig nämnd/styrelse eller annat organ

Redovisning

(mkr)

Avvikelse mot budget

Nettokostnad
2015

2016

2016

Kommunfullmäktige

0,6

0,6

0,0

Revision

0,7

0,9

-0,1

Överförmyndare

0,5

0,5

0,2

Kommunstyrelse

53,9

69,8

-3,2

2,7

2,5

0,0

14,0

0,0

0,0

Barn- och utbildningsnämnd

106,2

110,3

1,5

Socialnämnd

130,0

124,6

9,9

Summa drift hos nämnder/styrelser

308,6

309,2

8,3

-2,2

-0,3

0,7

Pensioner, utbetalningar

8,5

8,8

0,1

Värdereglering kundfordringar

0,0

0,5

-0,5

-25,4

-24,7

-0,9

18,9

18,7

0,4

-

1,6

-1,6

308,5

313,9

6,5

-3,0

0,0

0,0

-305,5

-313,9

6,5

Skatteintäkter

176,1

182,1

-1,7

Generella stats- och utjämningsbidrag

127,8

133,3

2,5

Finansiella intäkter

13,1

3,6

-0,2

Finansiella kostnader

-1,9

-2,0

-1,1

Årets resultat = förändring av eget kapital

9,6

3,2

5,9

Miljö- och byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

*)

Differens, personalförsäkring

Återförda kapitalkostnader
Avskrivningar
Realisationsförluster byggnader och övriga
kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Jämförelsestörande post
Resultaträkning i övrigt
Verksamhetens nettokostnader

*) Kultur- och fritidsnämndens budget är från 2016 fördelad i huvudsak till kommunstyrelsen men även till viss del till barn- och utbildningsnämnden.
Årets budget:
Medel för framtida åtaganden Kf § 2015:

3,1 mkr
- 5,8 mkr

Årets resultat:

3,2 mkr.

Avvikelse mot budget:

5,9 mkr.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning 2016, per projekt, tkr
Investeringsredovisning per projekt

Budget 2016

Utfall 2016

Avvikelse

Datasystem

150

0

150

Lokal TV Meänmaa

120

5

115

80

0

80

Nyanläggning Luppioberget

100

106

-6

Rastplatser

600

38

562

Vägar och gator, gång- och cykelvägar

3 238

2 418

820

Vatten- och avloppsanläggningar

6 750

4 113

2 637

550

419

131

1 200

1 211

-11

Pärlan, rivning och vent. agg.

200

0

200

Svarträvens skola, fjärrvärmeserviser

600

322

278

60

113

-53

0

155

-155

Flytt av textilslöjden

150

213

-63

Ålderdomshem/Sjukhem

400

534

-134

Hedenäset matsal, takbyte

100

110

-10

Förvaltningsbyggnaden, målning, belysning och
ljudisolerade dörrar

300

99

201

4 557

907

3 650

Ekfors-huset

500

1 266

-766

Bilar räddningstjänsten, fastighetsskötare och
VA

765

728

37

60

76

-16

1 250

0

1 250

Torneusgården, rum för plask och lek

60

65

-5

Friggebod Svanstein skola

20

0

20

Datorer socialnämnden

100

0

100

Ljusterapi

100

0

100

Nyckelfri hemtjänst

400

121

280

Ruskolabacken serveringsbyggnad

570

695

-125

Aktivitetspark

560

1 402

-842

1 260

1 676

-416

24 800

16 792

8 008

Telefonväxel

Gestaltningsprogram
Byte vägbelysning

Svarträvens skola, nytt tak
Svarträvens skola, hiss mellanstadiet

Infrastruktur bredband

Kompisgunga mellanstadiet
IKT satsning, BUN

Inventarier
Summa investeringar
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ränta på kommunlån belastar verksamheten.
Verksamheten belastas däremot med kapitalkostnader, avskrivningar samt en internränta på
gjorda investeringar.

VA-redovisning
Enligt Vattentjänstlagen skall vatten- och avloppsverksamheten särredovisas i det ekonomiska bokslutet.

Periodens resultat

Verksamhetens intäkter

Resultatet för 2016 är – 3 355,9 tkr och är en
försämring med 985,4 tkr jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter uppgick till 9 277,2 tkr
vilket är en minskning med 108,6 tkr jämfört
med föregående år. Av de totala intäkterna utgör
brukningsavgifterna 93,5 %, en minskning i
kronor med 120,5 tkr och procentuellt med
0,1 % jämfört med 2015. De interna intäkterna
har minskat med 4,8 % (26,4 tkr) samt utgör
5,7 % av de totala intäkterna.

Anläggningstillgångarna
Värdet på anläggningstillgångarna för bokslut
2016 är 43 514,7 tkr och är en ökning av dessa
med 1 795,2 tkr. Årets avskrivning uppgick till
2 444,0 tkr.

Verksamhetens kostnader

Målsättning

Under 2016 har det skett en kostnadsökning
med 755,8 tkr i förhållande till 2015. Kostnadsökningen har skett på den externa sidan med
724,8 tkr och den interna med 31,0 tkr. Av verksamhetens kostnader utgörs 36,4 % av personalkostnader (3 714,6 tkr) och är en minskning med
2,0 % jämfört med 2015.

Enligt beslut i kommunfullmäktige skall en täckningsgrad (intäktsfinansiering) på 75 % eftersträvas. Täckningsgraden har minskat från föregående år med 6,4 procentenheter och uppgår till
73,4 % (79,8 %), utfallet för 2016 uppfyller därmed inte kommunfullmäktiges uppsatta mål.

Inga kommunövergripande kostnader, som exempel kommunledningsfunktion, ekonomifunktion, personalfunktion eller kundtjänst,
belastar verksamheten.

Provtagningar och analyser som genomförts på
dricksvattnet under året visar att Livsmedelsverkets normer i huvudsak uppfylls.

Kvalitetsgarantier

Leveransen av dricksvatten till anslutna abonnenter har tillgodosetts. Reningsverkens funktion har under året som helhet varit god och
kvalitetsmålen har därmed uppfyllts.

Finansiering
VA-verksamheten finansieras helt av lån från
kommunen. Inga finansiella kostnader avseende
Resultaträkning, mkr

2015

2016

Verksamhetens intäkter

9,4

9,3

Brukningsavgifter

8,8

8,7

Anläggningsavgifter

0,0

0,0

Övriga externa intäkter

0,1

0,1

Interna intäkter

0,6

0,5

Verksamhetens kostnader

-9,4

-10,2

Externa kostnader

-8,1

-8,9

Interna kostnader

-1,3

-1,3

Avskrivningar

-2,3

-2,4

Verksamhetens nettokostnader

-2,4

-3,4

Årets resultat

-2,4

-3,4
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Balansräkning, mkr

2015

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

40,9

42,7

Maskiner och inventarier

0,8

0,8

Anläggningsavgifter

0,0

0,0

41,7

43,5

Kundfordringar, VA

0,7

0,9

Summa omsättningstillgångar

0,7

0,9

Summa tillgångar

42,4

44,4

Eget kapital, årets resultat

-2,4

-3,4

Summa eget kapital

-2,4

-3,4

Lån av kommunen

-39,9

-40,3

Leverantörsskulder

-0,1

-0,7

Summa skulder

-40,0

-41,0

Summa eget kapital och skulder

-42,4

-44,4

Summa anläggningstillgångar
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2016

REVISIONSBERÄTTELSE

Periodisering av skatteintäkter

Redovisningsprinciper

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet
med Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 4. Kommunen har i bokslutet för
år 2016 bokfört den definitiva slutavräkningen
för år 2015 och en preliminär avräkning för 2016
i resultaträkningen.

Redovisningen har skett i enlighet med den
kommunala redovisningslagen som gäller från
och med 1998 och i överensstämmelse med
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning samt god redovisningssed.
Övergripande redovisningsprinciper som alltid
beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande bild som möjligt är:














Periodisering av löneskatt
Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden
har periodiserats i enlighet med RKR nr 17 och
belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2016 har betalts löpande varje
månad.

Principen om pågående verksamhet
Försiktighetsprincipen. Innebär att till-

gångar aldrig får överskridas, skulder aldrig
undervärderas, förluster skall alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas.
Matchningsprincipen. Innebär att utgifter
och intäkter ska periodiseras till rätt år.
Principen om öppenhet innebär att om
det råder tvekan mellan två redovisningssätt
så ska alltid den mest öppna beskrivningen
av utvecklingen och situationen väljas.
Kongruensprincipen innebär att det ska
finnas en överensstämmelse mellan balansräkning och resultaträkning som innebär att
samtliga förmögenhetsförändringar (i balansräkningen) ska redovisas över resultaträkningen.

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta
av anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Fordran med förfallotid inom ett år från balansdagen
beaktas som kortfristig.
Hyres-/leasingavtal klassificeras som operationella avtal eftersom det avser leasingavtal bilar
och är av mindre omfattning och därför inte
påverkar bedömningen av kommunens resultat
och ställning.
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av procentuella
personalomkostnadspålägg
(POpålägg) i samband med löneredovisningen och
interndebiteras förvaltningarna med följande
pålägg för år 2016:

Objektivitets-, aktualitets-, relevans- och
väsentlighetsprincipen syftar bland annat

till att beskriva hur redovisningsinformationen ska vara, det vill säga begriplig och att
informationen ska grunda sig på underlag
som är verifierbara.
Konsekvens och jämförbarhet innebär att
redovisningen ska ske på samma sätt mellan
redovisningsåren och kunna jämföras mellan olika bokföringsskyldiga.




Principen om historiska anskaffningsvärden.

Utdebiterade anslutningsavgifter för vatten/
avlopp redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Förtroendemän/uppdragstagare 31,42 %
Arbetstagare med kommunalt avtal och med
pensionsrätt 38,33 %

Anslutningsavgifter

Periodisering

Skuld för semester, ferielön och okompenserad
övertid som ej var uttagen per 31 december
redovisas som kortfristig skuld enligt gällande
löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för kommande år. I det fall amorteringen av långfristiga
lån sker nästkommande år redovisas denna som
kortfristig skuld.

Periodisering av utgifter och inkomster har
gjorts enligt väsentlighetsprincipen. Leverantörsoch kundfakturor som anlänt efter balansdagen,
men är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits
upp som skuld respektive fordran. Statsbidrag
till driftkostnader och investeringskostnader har
fordringsförts. Inte utbetalade men beslutade
bidrag till utomstående har skuldförts om de
uppgår till väsentligt belopp. Externa utgiftsoch inkomsträntor är periodiserade. Lönerna
redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden.

Kapitalkostnader
Vid beräkningen av kapitalkostnader används
den s k. nominella metoden. Med nominell metod menas att kapitalkostnaden beräknas utifrån
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årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska livslängd. Ränta som beräknas som medelräntan på femårig statsobligation två år före budgetåret (räntan 2016
var 2,5 %) på kvarstående bokfört värde.

ningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av
kommunfullmäktige.
Nedskrivning anläggningstillgång
För att en nedskrivning eller återföring av nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning av
tillgångens värde. En värdering av tillgången
görs som jämförs med redovisat bokfört värde.

Anläggningstillgångar
I balansräkningen har anläggningstillgångarna
upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenlig avskrivning.
De investeringar som aktiveras som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som överstiger 20 000 kronor och en livslängd som överstiger 3 år. Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar aktiveras löpande.

Värdereglering kundfordringar
Kundfordringar äldre än ett år redovisas som
osäkra fordringar.
Sammanställd redovisning (koncern)
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kapitel 8
och utformas enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet ingår Övertorneå kommun och de
bolag i vilka kommunen direkt eller indirekt
innehar en röstandel av minst 20 procent, nämligen: Stiftelsen Matarengihem (100 %), Övertorneå Värmeverk AB (100 %) och Övertorneå
Energi AB (100 %). Ingen omräkning av bolagens avskrivningar i komponenter har gjorts för
räkenskapsåret, då kommunen själv inte tillämpar komponentavskrivning fullt ut. Arbetet med
detta fortsätter under 2017.

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet
exklusive eventuellt mervärde. På tillgång i form
av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Arbetet mellan ekonomienheten och tekniska enheten fortsätter för att
se över och dela upp alla anläggningstillgångar
enligt rekommendationen för komponentavskrivning. I dagsläget delas samtliga nya investeringsprojekt upp i komponenter. Genomgång
är påbörjad för uppdelningen i komponenter av
redan befintliga anläggningstillgångar, det arbetet
fortsätter under 2017

Den sammanställda redovisningen har gjorts
enligt förvärvsmetoden. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas in
i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för
dotterföretagens andelar avräknas mot förvärvat
eget kapital. I eget kapital ingår härmed förutom
kommunens eget kapital endast den del av dotterföretagens egna kapital som intjänats efter
förvärvet. Eftersom koncernredovisningen endast ska visa enheternas relationer med omvärlden har interna mellanhavanden tagits bort. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan
kommunen och dotterföretagen men där avvikelser finns har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Samtliga dotterföretag har liksom kommunen kalenderår som
redovisningsår.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen: 3, 5, 10, 12, 15, 20, 40, 50, 80 år. En
samlad bedömning av nyttjandeperioden för
respektive tillgångstyp görs, samt numera även
en påbörjad genomlysning av komponenter.
Pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Förmåner intjänade från och med
1998, särskild avtalspension samt förpliktelser
där utbetalningen påbörjats redovisas som avsättning. Förmåner intjänade före 1998 samt
förpliktelser till anställda och förtroendevald
som inte har börjat utbetalas redovisas som ansvarsförbindelse.
Nästa
års
pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig skuld.
Beräkningar av det samlade åtagandet har utförts
av KPA enligt RIPS 07 och baseras på nu gällande pensionsavtal.

Jämförelsestörande poster redovisas i not till
berörd resultatpost. Avvägning har gjorts mellan
krav på information och överskådlighet.
Rekommendation RKR 18.1 följs inte av
Övertorneå kommun när investeringsbidragen
samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse
samt ersättning för gjorda investeringar.

Extern kapitalförvaltning
Extern kapitalförvaltning redovisas som omsätt58
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Begreppsförklaringar

eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Anläggningskapital: Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Anläggningskapitalet är en del av det egna kapitalet.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader m m.

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom
avsedda att stadigvarande användas i verksamheterna.

Finansieringsanalys: Visar kassaflöden från
den löpande verksamheten, investerings- och
finansieringsverksamheten. Visar hur förändring
av likvida medel skett (årets kassaflöde).

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte
redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Förutbetalda kostnader: Kostnader betalda
innevarande år som avser kommande år (fordran).

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

Förutbetalda intäkter: Intäkter erhållna innevarande år som avser kommande år (skuld).

Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser som är
säkra, men ovissa till belopp eller tidpunkt då de
ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Förvärvsmetod: Vid förvärvstillfället förvärvat
eget kapital elimineras varefter intjänat kapital
räknas in i den sammanställda redovisningens
egna kapital.

Balansräkningen: Visar den ekonomiska ställningen i sammandrag vid räkenskapsårets utgång. Kommunens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital redovisas. Ställda panter
och ansvarsförbindelser upptas inom linjen.

Intern ränta: Kalkylmässig beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Bokfört värde är det värde som en tillgång är
upptagen till i bokslutet.

Investeringsredovisningen: Redovisar in- och
utbetalningar för årets nettoredovisningar i till
exempel fastigheter, anläggningar, maskiner
och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att
användas under en längre tidsperiod.

Driftredovisningen: Redovisar kostnader och
intäkter för den löpande verksamheten under
året, fördelat per nämnd/styrelse.

Jämförelsestörande poster: Händelser eller
transaktioner som inte är extraordinära men
viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med
andra perioder mellan olika kommuner.

Eget kapital: är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Består
av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar mm) och rörelsekapital (fritt kapital för
framtida drift- och investeringsändamål).
Externa intäkter och kostnader: Kommunens
bruttokostnader och bruttointäkter under året.

Kapitalkostnader: Årlig finansiell ersättning
mellan kommunens finansförvaltning och övriga
förvaltningar för att man nyttjar en investering
(byggnad, anläggning, inventarier).

Extraordinära intäkter/kostnader: Saknar
tydligt samband med ordinarie verksamhet och
är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta

Kassalikviditet är omsättningstillgångar (omsättningstillgångar exklusive förråd) satt i relation
till de kortfristiga skulderna. Visar betalningsbe59

RÄKENSKAPER

redskap på kort sikt, d v s förmågan att betala de
kortfristiga skulderna.

Proportionell konsolidering: Om ett ägt bolag
ej är helägt tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom
ett år efter balansdagen.

Rörelsekapital: Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Den del av
kapitalet som står till förfogande för finansiering
av utgifter. Rörelsekapitalet är en del av det egna
kapitalet.

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som
kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa-,
plusgirot och banktillgångar, postväxlar samt
värdepapper till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat.

Resultaträkning: Sammanfattar årets intäkter
och kostnader och därmed hur förändringen av
kommunens eget kapital framkommit. Denna
förändring kan också beräknas genom att man
jämför eget kapital i de senaste två årens balansräkningar.

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt
(förmåga att betala skulder i rätt tid). Likviditeten kan beräknas på olika sätt. Kassalikviditet är
omsättningstillgångar minus varulager delat med
kortfristiga skulder. Balanslikviditet är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus
kortfristiga skulder) i förhållande till årets externa utgifter.

Sammanställd redovisning: Sammanställning
av resultaträkningar och balansräkningar för
olika juridiska personer i vilka kommunen har ett
betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form
verksamheten bedrivs.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning
senare än ett år efter balansdagen.

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare.
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det
vill säga skatteunderlaget delat med 100.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till
anställda.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter
avdrag för investeringsbidrag

Soliditet: Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansierade tillgångar. Visar i vilken utsträckning som tillgångarna är finansierade med eget kapital och därmed
hur stabil kommunen är. Måttet beskriver kapitalstyrkan vilket ger vägledning vid investeringsbeslut och dess konsekvenser på lång sikt.

Nyckeltal: Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida medel i % av externa utgifter
(likviditet).
Omsättningstillgångar: Tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar. Dessa tillgångar kan
på kort tid omsättas till likvida medel.

Skuldsättningsgrad: Visar på motsatsen till
soliditet, dvs. i vilken utsträckning som tillgångarna är finansierade med lån.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till
vilken de hör.

Vision: Anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Övertorneå är på
väg.
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Kommunfullmäktige
i Övertorneå kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och
nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.
Vårt ansvar som revisorer omfattar att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har i
våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk
samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.
Vi bedömer;


att styrelsen och nämnderna i Övertorneå kommun har bedrivit verksamheten på ett i
väsentliga delar ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt



att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig även om utrymme för
förbättring finns i detta avseende vilket framgår av vår redogörelse nedan



att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande



att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet som fullmäktige har beslutat om. Resultatet är delvis
förenligt med de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning. Vi noterar
att kommunstyrelsen i årsredovisningen gör en sammantagen bedömning att
kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Vi delar den bedömningen.

Vi tillstyrker:


att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ för år 2016.



att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2016.

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bland annat:


styrelsens och nämndernas arbete följer en, i väsentliga delar, ändamålsenlig struktur. När
det gäller styrmodell inklusive målarbete och intern kontroll har kommunens utvecklingsarbete de senaste åren gett konkreta resultat. Vi noterar också att alla nämnder under året
arbetat enligt aktuella mål och verksamhetsplaner, vilket inte var fallet under 2015.
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Ett område som kräver fortsatt uppmärksamhet avser uppföljningsarbete, internkontroll och
analyser där ytterligare insatser krävs, både vad gäller verksamhetsperspektivet och
ekonomin. Vi noterar att internkontrollarbetet har utvecklats i positiv riktning men också att
nämnderna själva ser att internkontrollen inte i alla avseende är tillräcklig.
Vidare förväntar vi oss ett fortsatt åtgärdsinriktat agerande avseende kommunstyrelsens
uppsiktsplikt där bl a tillräcklig dialog och samsyn med nämnderna fortfarande saknas. Vår
bedömning är att uppsikten över nämnderna snarare har försämrats under året än
utvecklats i positiv riktning. Detta trots de åtgärder inom området som Ks vid fjolårets
granskning hänvisade till och trots de påpekanden vi under en rad av år haft angående
brister i struktur och systematik i utövandet av uppsiktsplikten.
Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bl a:


att det i vår översiktliga granskning av delårsrapporten per 2016-08-31 inte har
framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt..



att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen. Årsredovisningen bedöms
också i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed. Vidare bedömer vi att kommunen lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans.



att samverkan mellan kommunen och landstinget till övervägande del är tillräcklig avseende
hälso- och sjukvård för placerade barn och unga, men att det finns vissa utvecklingsbehov
inom området. Det finns etablerade strukturer för samverkan på individnivå samtidigt som
det i granskningen framkommit utmaningar kopplat till kommunikation och dialog mellan
parterna kring enskilda individer. Socialnämnden följer vidare inte upp samverkan kopplat
till hälsoundersökningar för barn och unga som placerats. Inte heller implementeringen av
den rutin som finns avseende hälsoundersökningar har följts upp. Utifrån resultaten i
granskningen rekommenderar vi bl a:



o

Att nämnden säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på
individnivå avseende barn och unga som placerats i HVB eller familjehem

o

Att nämnden ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan kring
barn och unga som placerat

att barn- och utbildningsnämnden till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt
arbete vad gäller integreringen av nyanlända inom samtliga skolformer på både
huvudmanna- och enhetsnivå, men vi noterar samtidigt att utvecklingsbehov finns. Vår
granskning tyder vidare på att utvecklingsbehoven är större inom gymnasiet än inom de
övriga skolformerna. Vi bedömer vidare att återkoppling av kvalitetsarbetet till arbetslag och
enheterna kan genomföras i större utsträckning än det gör idag. Utifrån resultaten i
granskningen rekommenderar vi bl a:
o

Att gymnasiet utvecklar tydligare rutiner för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till
nyanländas lärande och integration. Exempelvis avseende kartläggning av nyanlända
elevers kunskapsnivå respektive behov av individuella studieplaner för dessa elever.
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o

Att överlämnandeprocessen på låg- och mellanstadiet när en nyanländ elev ska börja
med andra ämnen bör förstärkas, liksom formerna för dokumentation av nyanlända
inför mottagande i förskoleklass.

o

Att åtgärder behöver vidtas för att förbättra dels elevers och vårdnadshavares
delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, och dels den studiehandledning som
erbjuds nyanlända elever.

att barn- och utbildningsnämndens rutiner för debitering av barnomsorgsavgifter till
övervägande del är ändamålsenliga, men att den interna kontrollen inom området är
bristande. Utifrån resultaten i granskningen rekommenderar vi bl a att:
o

Inlämnade angivna inkomstuppgifter årligen kontrolleras mot taxerade inkomster
hos Skatteverket.

o

Rutinmässig kontroll av antal inskrivna barn i förhållande till antal utgående
fakturor görs, liksom särskild kontroll av inlämnade inkomstuppgifter för de som
inte når upp till maxtaxan.

att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att en personalpolitik med
koppling till fullmäktiges viljeinriktning tillämpas i organisationen. Utifrån resultaten i
granskningen rekommenderar vi bl a att kommunstyrelsen:
o

Tar initiativ till att förtydliga den personalpolitik kommunen som arbetsgivare
arbetar utifrån. Det i förhållande till nuvarande medarbetare som inte har ett
chefsansvar, och till tänkbara/potentiella framtida medarbetare.

o

Säkerställer att handläggningsrutiner dokumenteras för frekvent förekommande
personalpolitiska ärenden (t.ex. rekryteringsprocessen).

o

Säkerställer att den interna kontrollen gällande de personalpolitiska riktlinjerna är
tillräcklig. Allt för att kunna ta det ledningsansvar kommunstyrelsen har för
kommunens personalpolitik.

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter (vilka
löpande under året har delgetts fullmäktige) liksom granskningsrapporter och
revisionsberättelser gällande de kommunala företagen.
Övertorneå kommuns revisorer

Roland Hedlund

Lars-Gösta Larsson

Hjördis Niemi

Kent Alanentalo

Thomas Wahlberg

Kent Alanentalo är undantagen för granskning av BUN:s verksamhet och har inte medverkat i
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Tjänsteställe, handläggare

Revisorerna

Förteckning över de sakkunnigas rapporter


Granskning av delårsrapport 2016, oktober 2016



Integration av nyanlända i skolan, oktober 2016



Placerade barn och unga - Samverkan avseende hälso- och sjukvård, november 2016



Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter, december 2016



Styrelsens och nämndernas ansvarsutövning 2016, mars 2017



Personalpolitik, april 2017



Granskning av årsredovisning 2016, maj 2017
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisorernas verksamhetsredogörelse år 2016
Granskningar enligt fastställd revisionsplan

Ansvarsområde
De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett instrument som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del
av revisorernas uppgift är att årligen pröva om
nämnder och styrelse fullgör det uppdrag man
fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt
krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i
sitt revisionsarbete. I Övertorneå anlitar revisorerna Kommunal Sektor inom PwC som biträden.








Uppdraget



Revisionsprocessen inleds med en övergripande
väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund
för den årliga planeringen av granskningens
inriktning och omfattning. Analysen präglas av
helhetssyn och aktualitet och sker med perspektiv på både kommunen som helhet och varje
nämnd och styrelse.

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden
Vi revisorer förväntar oss fortsatta bra redovisningar från samtliga nämnder med mätbara mål
kopplat till både kvalitetsfrågor och finansieringen av verksamheterna.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är
att granska den verksamhet som styrelsen och
övriga nämnder bedriver med utgångspunkt
från:




Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
Delårsrapporten per 2016-08-31
Kommunens årsredovisning 2016
Hälso- och sjukvård för placerade barn
och unga - samverkan mellan kommunen och landstinget
Integrering av nyanlända i alla skolformer
Personalpolitikens efterlevnad och tilllämpning
Barnomsorgsavgifter – system och rutiner

Effektiviteten, att nämndernas verksamhet är
ekonomiskt tillfredsställande, är av stor vikt. Vår
granskning kommer att baseras på vår dokumenterade riskanalys. Av denna framgår bland annat
granskningsbehov avseende socialtjänsten och
äldreomsorgen, för- och grundskola samt det
kommunaltekniska området.

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
om räkenskaperna är rättvisande
om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna är tillräcklig

Slutligen är nämndernas internkontroll liksom
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ägarstyrningen av de kommunala bolagen inklusive de
finansiella risker som finns i bolagsverksamheten
väsentliga att beakta.

Ekonomisk analys
Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av
sitt uppdrag och sina resurser. För år 2016 har
revisorerna haft en budget på totalt 800 tkr, och
utfallet per den 31 december är -8,1 tkr efter
korrigering p g a felperiodisering mellan år 2015
och 2016 på 105 tkr.
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