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Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen lämnar Arjeplogs kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning 11 kapitlet samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Arjeplog kommuns 
verksamhet.  

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
I denna del  presenteras en översikt över verksamhetens utveckling. 2020 års siffror är 
prognosticerade utifrån den information som Arjeplogs kommun hade den sista augusti 2020. 
 

Allmänt Aug 
2020 

Prognos 
2020 

2019 2018 2017 

Antal kommuninvånare 2 751 2 739 2 785 2 794 2 821 
Antal anställda 260  309  335 350 
Antal årsarbetare   286  308 330 
Verksamhetens nettokostnader, tkr 127 948 198 892 194 366 204 483 193 469 
- nettokostnader per invånare, kr 46 510 72 615 69 790 73 186 69 645 
Personalkostnader inkl. pensionskostnad, tkr 105 685 172 465 174 806 181 268 186 809 
Nettoinvesteringar, tkr 4 158 32 614 19 116 18 614 11 642 
- nettoinvesteringar per invånare, kr 1 511 11 907 6 864 6 662 4 127 
Resultat        
Årets resultat, tkr  12 791 12 559 2 786 -11 191 -187 
Eget kapital, tkr 151 280 151 361 138 489 135 495 146 686 
- eget kapital per invånare, kr 54 991 55 261 49 727 48 495 51 998 
Finansiering        
Likvida medel, tkr 58 233  42 060 44 327 54 459 
Låneskuld inkl. nyttjad checkräkningskredit, tkr 
(exkl. skuld t koncernföretag) 

92 500 92 500 92 500  92 500  92 500 

Tillgångar och skulder        
-Anläggningstillgångar per invånare, kr 89 694  90 076 88 795 86 615 
-Omsättningstillgångar per invånare, kr 33 938  30 936 33 402 35 928 
-Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse per 
invånare, kr 

36 005  35 415 36 993 36 434 

Långfristiga skulder per invånare, kr 46 253  38 219 42 544 44 750 
-Kortfristiga skulder per invånare, kr 13 111  23 853 22 563 18 527 
Nyckeltal *        
Nettokostnadsandel %, inkl. avskrivningar 90 93 97 105 99 
Nettokostnadsandel %, exkl. avskrivningar. 83 86 90 97 91 
Soliditet % inkl. pensionsförpliktelser 23  19 16 19 
Likviditet % 220  105 123 164 
Lånefinansieringsgrad % 52  42 48 52 
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Den kommunala koncernen  
 

Politisk organisation 
 

Det högst beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Mats Abrahamsson (S) är 
kommunfullmäktiges ordförande. Revisonen ansvarar för att granska kommunens verksamhet. 
Under kommunfullmäktige finns det fasta beredningar. I Arjeplogs kommun finns det en fast 
beredning – Demokratiberedningen. Kommunfullmäktige kan även tillsätta tillfälliga 
beredningar för att utreda ett särskilt ämne. I kommunstyrelsen är Isak Utsi(S) ordförande.  
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Valnämnd aktiveras under valår och krisledningsnämnd är verksam vid behov. 
Överförmyndarnämnd drivs i samverkan med Skellefteå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur och 
Arjeplogs kommun.  

En gemensam e-nämnd drivs tillsammans av kommunerna i Norrbotten. Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden (MBR) bedriver tillsynsverksamhet inom Arjeplogs kommun och 
kommunstyrelsen ansvarar för bland annat vård, skola och omsorg. Nedan presenteras 
strukturen för den politiska organisationen. I tabellerna redovisas mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige de senaste två mandatperioderna samt könsfördelningen bland ordinarie 
ledamöter i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och miljö-, bygg-, och räddningsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandatfördelning KF 2019-
2022 

2015-
2018 

Socialdemokraterna  
Vänsterpartiet  
Liberalerna 
Centerpartiet  
Sverigedemokraterna 
(vakant) 
Totalt  

9 
6 
2 
4 
0 

 
21 

8 
5 
2 
5 
1 

 
21 

Könsfördelning 2020 
Miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnd 
Kvinnor 
Män 

 
 

25% 
75% 

Könsfördelning 2020 
Kommunfullmäktige 
 Kvinnor 
 Män 

 
47 % 
53 % 

Könsfördelning 2020 
Kommunstyrelsen 
 Kvinnor 
 Män 

 
34 % 
66 % 
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Verksamhetsorganisation 
 

Två av Arjeplogs kommuns nämnder har en verksamhetsorganisation i Arjeplog. 
Kommunstyrelsens verksamhet är den största delen av kommunens verksamhet. Här bedrivs 
bland annat kommunens skolverksamhet, vård och omsorg, teknisk verksamhet samt 
utvecklingsverksamhet. Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden är en myndighetsnämnd som 
bland annat utövar tillsyn och beviljar tillstånd inom områden som kräver detta, här finns även 
kommunens räddningstjänst.   
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Den kommunala koncernen 
 

Arjeplogs kommuns koncern består av ett antal bolag och styrelser som är presenterade nedan. 
Stiftelsens Arjeplogshus är kommunens bostadsförmedlare. Stiftelsen Silvermuseet bedriver 
museiverksamhet, turistbyrå och forskning. Stiftelsen Dr Einar Wallqvists Minnesfond har till 
ändamål att understödja och uppmuntra vetenskaplig forskning och kulturaktiviteter inom 
Silvermuseets verksamhetsområde.  

 

 

Förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
 

I Arjeplogs kommun arbetar 66 procent inom näringslivet och 34 procent av den arbetande 
delen av befolkningen i offentlig sektor. Den offentliga sektorn består av Arjeplogs kommuns 
egen verksamhet men även av statliga myndigheter som bedriver verksamhet i kommunen. 
Näringslivets arbetsmarknad  består av olika typer av näringar, där den största enskilda näringen 
är tester i kallt klimat.  Denna näring har fått en allt större betydelse och är idag motor i 
näringslivet. Affärsområdet står för omfattande sysselsättning och mycket stora investeringar i 
byggnader och markanläggningar. Näringen är dessutom en viktig plattform för den växande 
besöksnäringens aktiviteter. Andra stora näringar i Arjeplog är bygg- och anläggningssektorn, 
rennäringen och besöksnäringen.  

Den öppna arbetslösheten i Norrbotten har under året ökat, så som hela Sveriges arbetslöshet 
har gjort.  Öppet arbetslösa i Norrbotten var i juli 6,7 procent vilket kan jämföras med Sveriges 
arbetslöshet på 8,8 procent. Arjeplogs kommun har under många år haft en lägre andel öppet 
arbetslösa än Norrbotten, under 2018 och 2019 var dock Arjeplogs arbetslöshet högre. För 2020 
finns ännu ingen säker information om arbetslösheten för Arjeplogs kommun då arbetstillfällen 
i kommunen varierar kraftigt beroende på säsong.  
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Totalt finns det drygt 1 780 bostäder i Arjeplogs kommun, varav cirka 74 procent småhus och 
26 procent i flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen Arjeploghus, finns 319 
lägenheter. Efterfrågan på bostäder tenderar att öka under vinterhalvåret på grund av 
säsongsarbete.  

 

Utblick  
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd 
av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då 
förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som 
de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på 
rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden 
påverkats i så snabb takt som under denna vår.  
 
Stor ovisshet råder fortfarande och BNP-prognosen för året ser ut att landa på -4,9 procent. 
Sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger. För att kompensera kostnadsökningarna har 
riksdagen beslutat att ge extra tillskott till kommunerna med totalt 19,4 miljarder för 2020. För 
Arjeplogs kommun blir det ett tillskott med 5,3 miljoner.  
 
Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Arjeplogs kommun minskar. Mellan januari till juli har kommunens befolkning 
minskat med 34 personer. Befolkningen var vid juli månads utgång 2 751 invånare. 
Befolkningsförändringen beror till största del på en nettoutflyttning från kommunen. Vid 2020 
års början bodde 2 771 personer i Arjeplogs kommun.  

Riskanalys 

Kommunen påverkas mycket av händelser som ligger utanför dess egen kontroll. Tabellen 
nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Generellt kan sägas att 
kommunen är mycket beroende av skatteintäkter och generella statsbidrag på intäktssidan.  Det 
är viktigt att arbetet med att anpassa verksamheternas kostnader utifrån gällande förutsättningar 
fortsätter. 

 
 

 

  

Händelseförändring                           Kostnad/intäkt,tkr 

Ränteförändring låneskuld 1% 
Löneförändring med 1%, inkl PO 
Bruttokostnadsförändring med 1% 
Generell avgiftsförändring med 1% 
Förändrad utdebitering med 1 kr 
Förändr. Befolkning 10 personer 
5 heltidstjänster (25 000) 

+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 

925 
1 725 
8 260 

500 
5 925 

680 
2 100 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 

Under våren har coronapandemin påverkat kommunen i flera avseenden. Hittills har regeringen 
fattat beslut om statliga stödpaket till kommuner och regioner. Utöver detta kommer staten att 
stå för kommunens sjuklönekostnader, delar av arbetsgivaravgifterna och andra kostnader 
relaterade till kommunens hantering av viruset. Detta påverkar Arjeplogs kommun i hög grad, 
och delar av den positiva prognos som presenteras beror på tillskjutandet av extra medel.  

Coronapandemins kostnadsökningar återfinns framför allt inom äldreomsorgen med högre 
personalkostnader, skyddsutrustning och anpassningar. Totalt har 2,7 Mkr återsöks hos 
Socialstyrelsen för ökade kostnader med anledning av Covid-19. Hälften av sökta medel är 
periodiserade i utfallet till och med augusti. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ 
hyresrättsförening med namnet Kooperativ hyresrättsförening Arjeplog. Fastigheten Minken 2 
(Hälsocentralen) säljs till föreningen som kommer att bygga om del av fastigheten till ett särskilt 
boende för äldre med 50 lägenheter. Kommunen lämnar kommunal borgen på 168 Mkr till 
föreningen för finansiering av de föreslagna åtgärderna. Den investeringsbudget som ligger i 
kommunens budget för investeringen med 50 Mkr kommer därför att utgå och även 
upplåningen med motsvarande belopp. 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
 

I Arjeplogs kommun finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns en 
tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av 
verksamheten. I bilden nedan illustreras struktur och roller för styrning och uppföljning inom 
den kommunala koncernen. 

 
Styrning i kommunkoncernen 
 

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 
styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa kommunövergripande 
visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs framförallt genom 
årliga beslut om nästa års budget och verksamhetsplan för de nästkommande fyra åren. I 
samband med budget fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk 
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hushållning samt ekonomiska krav och ramar för kommande år. Kommunfullmäktige ska också 
fatta beslut i alla frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar 
och ägardirektiv för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i 
kommunstyrelsen och nämnder samt förslår styrelseledamöter till de kommunala bolagen. 
Fullmäktiges roll i uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt 
besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering 
vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning 
och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder och de kommunala 
bolagen. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna 
kontrollen. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.  

Nämnder och stiftelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och 
riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. I 
styrsystemet innebär det att nämnder och styrelser utvecklar strategier, mål och indikatorer samt 
identifierar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Nämnder rapporterar 
normalt till kommunstyrelsen. Stiftelserna rapporterar till kommunfullmäktige.   

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 
tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa 
verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och stiftelser ska 
översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till operativa mål och 
konkreta aktiviteter samt återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och 
ekonomi utvecklas.  

 
Struktur för styrning  
 

I Arjeplogs kommun utgår, så långt det är möjligt, styrning och uppföljning utifrån mål med 
verksamheten i den kommunala koncernen. För medborgaren är det verksamheten som är 
väsentlig. Ekonomiska ramar och mål sätts således för verksamheter, sedan är det 
nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnått målen inom de ekonomiska 
ramarna. Strukturen för styrning och uppföljning tar utgångspunkt i den kommunala koncernen. 
Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning, riktlinjer och 
övergripande styrdokument.  

 

Centrala styrdokument 
 

Inom Arjeplogs kommun används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar generellt till att 
förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om 
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utveckling (plan och program), förhållningssätt (policy) eller rättssäker hantering (riktlinje). Ett 
av de centrala styrdokumenten är Lokal utvecklingsstrategis och översiktsplan (LUS-ÖP). 
Syftet med dokumentet är att ge kommunen ett strategiskt verktyg för kommunens framtida 
utveckling. Det ska ge vägledning för framförhållen samhällsplanering som harmonierar med 
regionalt, och därigenom nationellt och europeiskt, utvecklingsarbete och skapa goda 
förutsättningar för att Arjeplogs kommun ska nå sin vision och ha en positiv befolknings- och 
näringslivsutveckling. Genom att visa kommunens viljeinriktning ska den ge tydliga spelregler 
för kommuninvånarna och marknadens aktörer, utan att hindra nödvändig flexibilitet. 

Utöver LUS-ÖP finns bland annat kommunens klimatstrategi. Den visar hur kommunen vill 
arbeta, ta ansvar och bidra till de internationella, nationella och regionala klimatmålen. 
Strategin kopplas till kommunens LUS-ÖP och ska bidra till att nå kommunens vision och 
övergripande mål. Den utgör kommunkoncernens energi- och klimatanpassningsplan och 
strategi för energieffektivisering. Utöver denna finns även digitaliseringsstrategin som syftar 
till att peka ut vägen mot bättre service genom digitalisering. Den ska underlätta för kommunen 
att nå sin vision om en attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt.  

 

Arbetsordningar och reglementen 
 

Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommuns nämnder är det övergripande reglementet för 
nämnderna i kommunen. Utöver detta finns även reglementen för kommunstyrelsen, MBR-
nämnden, valnämnden, Handikapp- och pensionärsrådet (HoP-rådet) och 
krisledningsnämnden. Sedan finns även specifika reglementen för kommunfullmäktiges 
arbetsordning, arkivering, politikerarvoden, attestering, bygdemedel, revision, 
vintervägunderhållning av tillfartsväg samt kompetenssatsning inom lokala bristyrken.  
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Mål, budget och uppföljning 
 

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år med tillhörande 
fyraårsplan.  Kommunens budgetarbete grundar sig i resursfördelningsmodellen, även kallad 
prislappsmodellen. I januari påbörjas budgetprocessen för kommande år. Då hålls första 
sammanträdet för budgetberedningen för att diskutera principer för planeringsförutsättningar 
inklusive mål. Planeringsförutsättningar beslutas i kommunfullmäktige i februari. Efter detta 
tas preliminära tekniska ramar tas fram. En bokslutsanalys görs av budgetberedningen i mars. 
Under mars och april förs en dialog med facken kring tekniska ramar och utrymme för 
prioriteringar. I maj presenteras föreslagna prioriteringar för budgetberedningen som har 
möjlighet att komma med synpunkter för omarbetning. Fortsatt dialog med fackliga företrädare 
hålls för prioriteringar och omarbetade prioriteringar presenteras för budgetberedningen under 
maj. I juni beslutas verksamhetsplan med budgetramar i kommunfullmäktige. I september hålls 
sammanträde för budgetberedning med internbudget samt taxor och avgifter, vilka sedan 
beslutas i oktober av kommunstyrelsen respektive MBR-nämnden.  

Mål och budget följs upp tre gånger per år, i delårsrapport, i delårsbokslut och i 
årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och beslutar om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

 
Uppsiktsplikt och intern kontroll 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. 
Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och 
affärsplaner. Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan analyseras och bedöms för att 
eventuella åtgärder ska kunna beslutas i tid.  

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande 
ansvar för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska driva det koncernövergripande 
internkontrollarbetet och följa upp att den interna kontrollen är ändamålsenlig. Internkontrollen 
i Arjeplogs kommun görs genom att i första steget identifiera risker och konsekvenser för 
rutiner och processer och därefter ta hänsyn till det riskvärdet som framkommer för att kunna 
genomföra åtgärder för att minska riskerna. Den så kallade risk- och väsentlighetsanalysen ska 
revideras årligen. Uppföljning av internkontroller sker vid delårsbokslut samt i 
årsredovisningen. Vid delårsboksluten rapporteras kortfattat hur arbetet med internkontroller 
fortlöper och i årsredovisningen görs en fullständig rapport, där även kommentarer om 
förändringar i riskvärden ska framgå. Återrapportering sker tydligt eget stycke i delårsbokslut 
och årsredovisning. Rapportering av sjuktal och arbetstillfredsställelse ska särskilt presenteras 
för kommunstyrelsen som en del av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.  
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Utgångspunkten för Arjeplogs kommuns interna kontroll är COSO-modellen. Det är ett 
ramverk för intern styrning och kontroll. Modellen bygger på fem komponenter som 
tillsammans ger en tydlig struktur för ett systematiskt arbete. Uppföljning av 
internkontrollplanen ska ske i delårsrapport 1 och 2 samt i årsredovisningen för det året. 
Internkontrollen följer samma redovisningsstruktur och tidsplan som måluppföljningen. 
COSO-modellen kan illustreras som en pyramid, se bild nedan. 
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Uppföljning av intern kontroll  
 

Under 2019 och 2020 har ett aktivt arbete pågått med utvecklandet av kommunens interna 
kontroll. Den policy med kompletterande riktlinje som under våren färdigställts antogs av 
kommunfullmäktige i juni. För att den nya modellen ska kunna testas och introduceras för 
politiker och förvaltning på ett lämpligt vis har kommunens ledningsgrupp och stab tagit fram 
sju kontrollmoment i en internkontrollplan för 2020. Inför 2021 bedöms den nya modellen och 
processen för intern kontroll kunna genomföras i sin helhet. Under perioden har kontroller 
påbörjats och en slutgiltig rapport av resultatet presenteras i anslutning till årsredovisningen när 
kontrollerna är helt genomförda. Följande moment ska kontrolleras under 2020:  

 
Ändamålsenlig verksamhet 
Inköpsprocessen 

1. Efterlevnad av tecknade avtal 

Övergripande styr- och ledningsprocesser 

2. Efterlevnad av styrdokument 

 
Ekonomi och finansiell rapportering 
Intäktsprocessen 

3. Faktureringsprocessen 
4. Uppföljning av budgeterade intäkter 

Personalprocessen 

5. Löneadministration 

 
Efterlevnad av lagar och regler 
Övergripande styr- och ledningsprocesser 

6. Befogenhet att fatta beslut  
7. Efterlevnad av handläggningstider 

 

En kontroll av dessa moment är påbörjad men inte färdigställd. Till årsredovisningen kommer  
en rapport av 2020 års internkontroll bifogas.   
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Uppföljning av mål för Arjeplogs kommun och koncern 
 

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och fokusområden. Målen följs sedan upp 
med hjälp av mått och aktiviteter. Styrningen underlättar planering av arbete och säkerställande 
av att rätt saker görs för de som bor och verkar i Arjeplogs kommun. Målen och styrningen ska 
tydliggöra vilka förutsättningar som är viktiga i kommunorganisationen och vad som ska 
prioriteras. Alla som arbetar åt Arjeplogs kommun gör det på uppdrag av medborgarna med 
uppgift att ge bästa tänkbara tjänster och service.  

Arjeplogs kommun arbetar utifrån sex övergripande mål. Dessa är baserade på FN:s Agenda 
2030, en universell agenda som inrymmer de 17 globala målen. Dessa syftar till att skapa 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Arjeplogs kommun har även fyra 
fokusområden. Målen och fokusområdena har genom applicerats i verksamheterna och arbetats 
med utifrån verksamheternas olika förutsättningar. Nedan presenteras valda fokusområden och 
mål.  

 

Beskrivning av målmodell 
 
Utifrån ovan nämnda mål och fokusområden har en målmodell med aktiviteter utvecklats. 
Dessa baserats på kommunens LUS-ÖP. Respektive enhet väljer ett antal aktiviteter som sedan 
sammanställs på avdelningsnivå. Hur avdelning och enheter arbetar med aktiviteterna ser olika 
ut beroende på verksamhetsområde. Arbetet rapporteras och sammanställs till en beskrivning 
av hur valda aktiviteter genomförts och om något arbete planeras framöver inom aktiviteterna. 
Där sätts en prognos (1-5) för hur väl aktiviteterna bedöms vara genomförda vid årets slut. 
Måtten följs upp på övergripande nivå inom kommunen. Baserat på statistik samt 
verksamheternas arbete med aktiviteterna betygsätts nivån av måluppfyllelse. Modellen 
presenteras nedan. 
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Övergripande mål  
 

God hälsa och välbefinnande  

Arjeplogs kommun ska arbeta för en god hälsa bland kommunens medborgare 
och medarbetare. 
 

God utbildning för alla   

Arjeplogs kommun ska arbeta för att det ska finnas goda utbildningsmöjligheter 
för de som vill studera. 
 

Jämställdhet  

Arjeplogs kommun och arbetsplatser inom kommunen ska vara jämställda och 
åtgärder ska genomföras i de fall en miljö kan bli mer jämställd. 
 

Hållbara städer och samhällen   

Arjeplogs kommun ska vara ett hållbart samhälle och kommunen ska arbeta för 
en befolkningsökning. 
 

Hållbar produktion och konsumtion   

Arjeplogs kommun ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion och 
underlätta för lokala aktörer att göra detsamma. 
 

Fredliga och inkluderande samhällen   

Arjeplogs kommun ska arbeta för ett inkluderande beslutsfattande och erbjuda 
en hög servicenivå för kommunens medborgare. 
 

Fokusområden  
 

Attraktiv plats   

Kommunens invånare har en hög livskvalitet och kommunen är ett intressant besöksmål för 
gäster. God folkhälsa, samhällsservice, miljö och tillgänglighet samt stor trygghet är aspekter 
som är viktiga för en attraktiv plats. 
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Social delaktighet  

Kommunens invånare och besökare kan delta och är välkomna i samhället. Hög sysselsättning, 
hög försörjningsgrad och ett inkluderande samhälle är delar som är viktiga för social 
delaktighet. 
 

Bra företagsamhet  

Kommunen bidrar till innovationer, en god arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 
samverkan på flera nivåer. Ett samhälle med bra företagsamhet är ett samhälle med många 
försörjningsmöjligheter och en arbetsmarknad som erbjuder många typer av arbeten. 
 

God kvalitet i verksamheten  

Kommunens verksamheter har ett högt engagemang och goda resultat. En god kvalitet innebär 
också att medlen som används för verksamheten nyttjas på ett effektivt och väl genomtänkt sätt. 
 
 
 
 
Beskrivning av tecken 

Sannolikhet att målet uppnås: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket låg 

Låg 

Medel/delvis 

Mycket hög 

Hög 
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     Mål  Mått 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster 
och bedriva ett 
folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs 
kommun ska ingå i nätverket 

Säker och trygg kommun med 
fungerande hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar 
utveckling med likvärdiga 

förutsättningar för alla 

Arbeta för att det finns 
tillgång till yrkesutbildning 

och eftergymnasial utbildning 
av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad 
kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld 
och otrygghet i det offentliga 

och privata rummet 

Genomföra särskilda insatser 
för att stödja entreprenörskap, 
innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla 
samt arbeta för en jämställd 
arbetsmiljö (heltidstjänster, 

anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla 

nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och 
arbetstillfällen som främjar 

lokal kultur och lokala 
produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens 

upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla 
medborgare att få stöd och 
hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, 
inkluderande, ansvarsutkrävande 
och väl fungerande verksamheter 

genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, 

ska öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 
år med en eftergymnasial 

utbildning (minst 3 år) ska 
öka  

 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

ä  d b d  
 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Måluppfyllelse för Arjeplogs kommun 
 
Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för Arjeplogs 
kommun. En stor del av arbetet under perioden har präglats av pandemin covid-19, vilket även 
påverkat arbetet med aktiviteter och därför även bedömningen av måluppfyllelse.  
 
 
Mål  Mått          Prognos för måluppfyllelse 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 

Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på aktiviteterna bedöms prognosen för 
måluppfyllelse vara hög. Detta kopplas till arbetet med validering, utarbetandet av en 
kompetensförsörjningsplan och en generellt hög kvalitet på flera utbildningsnivåer. 

Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procentenheter under perioden och uppgår till 8,6%. 
Sjukfrånvaron ökar bland både kvinnor och män. På grund av Covid-19 är det inte 
sannolikt att sjukfrånvaron minskas, trots det aktiva arbetsmiljöarbetet som pågår. 

 

Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på genomförda aktiviteter under perioden 
bedöms prognosen vara att målet delvis uppfylls. Ett aktivt arbete pågår kring olika 

hälsoaspekter, men covid-19 har bromsat eller krävt att fokus ändras i arbetet.  
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Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget.  
 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Årets första sju månader uppgår flyttningsnettot till -35 personer. Totalt har antalet 
invånare minskat med -34 personer. Detta är i linje med tidigare nedåtgående trend. Trots 
att verksamheterna genomför många aktiviteter för att bryta trenden är sannolikheten låg 

för att målet kommer uppnås 

Alla avdelningar utom utbildning och kultur samt KS nämndskostnader beräknas hålla 
budget. På ansvarsnivå uppfyller knappt hälften av alla ansvar målet om max 5 % 

budgetavvikelser. Avvikelser sker både genom ett högre eller lägre utfall jämfört med 
budget.  

Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på aktiviteterna bedöms målet delvis 
uppfyllas. Medborgarservice har bidragit till en god service och transparens, men ett 

fortsatt utvecklingsområde inom flera verksamheter är digitalisering.  
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Resultat och ekonomisk ställning  
 

Ekonomiska mål 
 

En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till 
grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande 
målsättningar.  

 
Resultat: Resultatet 2020 ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag samt 
återställande av 2018 års balanskravsresultat (vilket motsvarar ett resultat med totalt 4,1 Mkr 
för 2020). För 2021 ska resultatet uppgå till minst 2,5 % av skatter och statsbidrag och för 
2022-2023 ska resultatet uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag. 

 
Investeringar: Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) 
får inte överstiga 40 Mkr under planperioden. 
 
Beslut avseende strukturförändrande investeringar fattas i särskild ordning, och ska leda till 
effektiviseringar inom verksamheterna. 
 
Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.  
 
Soliditet: Kommunens och koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas. 
 
Nedan visas en tabell gällande de ekonomiska målen. Denna är uppdelad på en skala från 1 till 
5. En etta innebär en låg sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut, medan en femma innebär 
en hög sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut.   
 

Beskrivning av tecken 

Sannolikhet att målet uppnås: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mycket låg 

Låg 

Medel/delvis 

Mycket hög 

Hög 
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Måluppfyllelse ekonomiska mål 
 
 

 
 
 
  

Resultatet 2020 ska uppgå till 
minst 1 % av skatter och 
statsbidrag samt återställande av 
2018 års balanskravsresultat. 

Skattefinansierade investeringar 
(exklusive strukturförändande 
investeringar) får inte överstiga 40 
Mkr under planperioden. 
Taxefinansierade investeringar ska 
vara självfinansierade via taxor. 

Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelser ska stärkas 

2018 års resultat är helt återställt 2019. Resultatet januari-augusti uppgår till 9 % 
av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret är 6 % av skatter och 
generella statsbidrag. Målet kommer sannolikt att uppnås. 

Investeringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 5 
Mkr för 2020 och för perioden 2020-2024 beräknas den uppgå till 30 Mkr. Målet 
kommer sannolikt att uppnås. 

Taxefinansierade investeringar gällande fjärrvärme är inte självfinansierade då 
verksamheten redovisar underskott. Övriga taxefinansierade verksamheter är 
självfinansierade. Målet uppnås delvis. 

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser uppgår till 23 procent vilket 
en ökning med 4 procent sedan årsskiftet. Stiftelsen Silvermuseet och Stiftelsen 
Arjeploghus soliditet har ökat med 1 respektive 2 procent sedan årsskiftet. 
Målet kommer sannolikt att uppnås. 
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Balanskravsresultat  
 

Balanskravsutredning (Tkr) Prognos 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 12 559 2786 -11 191 -187 
Reducering av samtliga realisationsvinster    -800 
orealiserade förluster i värdepapper  24 55 33 
återföring av orealiserade förluster i värdepapper         
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 12 559 2810 -11 136 -954 
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)  -720    
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)   9 046   
Balanskravsresultat 12 559 2 090 -2 090 -954 

     

Återställning av balanskravsunderskott (Tkr)     2018 2017 
Kvar att återställa från tidigare år (ingående 
värde) 0 -2090    

Årets resultat enligt balanskravsutredningen  2 090 -2 090 -954,0 
synnerliga skäl  avvecklingskostnader      
Synnerliga skäl omstruktureringsprojekt      
synnerliga skäl nedskrivning ishall Laisvall      
synnerliga skäl sänkning RIPS-ränta      
Kvar att återställa inom tre år (utgående 
värde) 0 0 -2 090 -954,0 

     
Resultatutjämningsreserv (Tkr)       2017 
Ingående värde 720 0 9 046 10 000 
Reservering till RUR 10 000 720    
Disponering av RUR   -9 046 -954 
Utgående värde 10 720 720 0 9 046 

 
Årets balanskravsresultat beräknas uppgå till 12,6 Mkr. Enligt gällande riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven får resultatutjämningsreserven uppgå till max 5% av skatter och 
generella statsbidrag, vilket motsvarar 10,7 Mkr. Det innebär att 10 Mkr av årets resultat kan 
avsättas till resultatutjämningsreserven.  
En revidering av gällande riktlinjer för resultatutjämningsreserven pågår och kommer att 
beslutas av kommunfullmäktige i december. 
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Ekonomisk översikt och finansiell analys 

Resultat 

Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 12,8mkr. Vid jämförelse mot 
samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 13,6 mkr bättre. 
Verksamhetens intäkter har minskat med 4,6 mkr vilket till största delen är minskade bidrag 
från Migrationsverket. Kostnaderna har minskat med 9,8 mkr (5,5%), varav 
personalkostnaderna minskade med 5,9 mkr jämfört med samma period i fjol. Skatteintäkter 
och generella statsbidrag har ökat med 11 mkr (8 %). 

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 12,6 mkr, 
vilket är 8,5 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknar ett överskott med 
1,1 mkr och består av lägre avskrivningar än budgeterat. 

Skatter och generella statsbidrag prognosticerar ett överskott med 6,2 mkr. Av överskottet 
består 5,3 mkr av extra tillskott till kommunerna som riksdagen beslutat om med anledning av 
Corona krisen. 

I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 41 Tkr som avser återföring 
orealiserade marknadsvärden på värdepapper. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Nettokostnadernas  andel av skatteintäkterna uppgår till 90% för perioden och prognosen 
beräknas till 93 %. 

 Jan-aug 
2020 

Jan-aug 
2019 

Prognos 
2020 

Utfall 
helår 2019 

Nettokostnadsandel av skatter och 
bidrag 

90 % 100 %  93 % 97 % 

 

Likviditet och soliditet 

Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av augusti månad till 58,2 Mkr vilket är en 
ökning med 16 Mkr sedan årsskiftet.  Kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelser uppgår till 
23 procent vilket en ökning med 4 procent sedan årsskiftet. 

 



  
 

25 
 

Investeringar 

Kommunens nettoinvesteringar under året uppgår till 4,2 Mkr, vilket är en minskning med 4,4 
Mkr jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen för investeringarna uppgår till 
32,6 Mkr varav investeringarna avseende skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 5 
Mkr. Under året har investeringsbudget med 15,6 Mkr överförts från 2019. Av den totala 
investeringsbudgeten på 66,3 Mkr avser 29,2 Mkr framtidens äldreboende som kommer att 
utgå i och med att investeringen sker i ”Kooperativ hyresrättsförening Arjeplogs” regi. 

Pensionsförpliktelser 

Pensionsåtaganden intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen 
och uppgår till 25,5 Mkr (inkl. särskild avtalspension/ visstidspension och löneskatt). 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen uppgår till 
73 Mkr inklusive löneskatt. 

De totala pensionsförpliktelserna uppgår till 99 Mkr. Detta kan jämföras med de avsatta medel 
samt marknadsvärdet på pensionsfonden som uppgår till 19,6 Mkr. Skuldens täckningsgrad 
uppgår därmed till 20 % baserat på marknadsvärde. Återlånade till verksamheten är alltså 79 
Mkr. 

Förvaltning av pensionsmedel 

 

 Aug 2020 Bokslut 2019 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande poster 25 522 25 657 

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild löneskatt) 73 527 72 973 

Totala pensionsförpliktelser 99 049 98 630 

Öronmärkta medel tom 2017 till kommande pensionsutbetalningar 
(likvida medel) 

5 290 5 290 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 

14 297 14 273 
 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 

14 297 14 273 
 

Summa öronmärkta medel till kommande pensionsutbetalningar 19 587 19 563 

"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och finansiella 
placeringars marknadsvärde 
 enligt ovan) 

79 462 79 067 
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Nedan är en återredovisning gällande Arjeplogs kommuns medarbetare sammanställd. Några 
av våra nyckeltal som vi mäter kontinuerligt för medarbetare presenteras endast i årsbokslutet. 

 

Personalstruktur 

Antalet tillsvidare anställda har minskat ytterligare något. De personalminskningar som är 
gjorda sedan årsskiftet avser individ- och familjeomsorgen. I övrig har vi inte genomfört några  
organisatoriska personalminskningar detta år. Att antalet tillsvidareanställda minskat något kan 
också härledas till att vi inte lyckats bemanna alla tillsvidaretjänster. 

 

Jan- aug 2020 2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 

Antal 
tillsvidareanställda  

260 268 278 298 316 

Varav kvinnor:            
% 

73 76 76 74,5 74,2 

Varav män:                 
% 

27 24 24 25,5 25,8 
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Sjukfrånvaro 

Sjuktalen har ökat sedan årsskiftet. Någon djupare analys av sjuktalen är inte aktuellt i dagsläget 
då vi under mars månad fick nya direktiv kring hantering av milda förkylningssymptom med 
anledning av Coronapandemin. 

Den avdelningen med högst andel sjukskrivna är utbildning och kultur, med 9,3 procent 
sjukskrivna. Vård och omsorg har 8,7 procent sjukskrivna och administration och stöd samt 
staben och ledning har 7,9  procent sjukfrånvaro. Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen har 
sjukskrivningstal på 7,2 procent.  

Personalkontoret arbetar med att analysera dessa siffor för att vidta särskilda åtgärder där det är 
nödvändigt. Vi arbetar aktivt för att minska andelen sjukskrivna i organisationen. Dock kommer 
årets sjuktal påverkas av den pågående Coronapandemin. Det viktiga är dock att vi fortsatt 
aktivt arbetar med tidiga insatser och förbyggande samt rehabiliterande åtgärder. 

 

% 2020-08-31 2019-12-31 Förändring 

sedan 191231 

2019-08-
31 

Total sjukfrånvaro 8,6  7,8 +0,8  7,8 

varav 
långtidssjukfrånvaro  

45,0  51,8 -6,8 44,6  

sjukfrånvaro män 6,6  4,9 +1,7 5,0  

sjukfrånvaro kvinnor 9,4  8,8 +0,6 8,8  

anställda - 29 år 6,7  9,7 -3,0 11,5  

anställda 30 - 49 år 7,3  6,3 +1,0 6,3 

anställda 50 år -  10,2  8,7 +1,5 8,6  
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Frisktal 

Frisktal innebär att en anställd har haft maximalt fem sjukfrånvarodagar under det senaste året. 
Frisktalet är ett komplement till att mäta sjukfrånvaro eftersom ett högt frisktal innebär att det 
är få individer som är borta mer än fem arbetsdagar på ett år. En hög sjukfrånvaro och höga 
frisktal innebär alltså att det är få individer som ofta är sjuka. En låg sjukfrånvaro och låga 
frisktal innebär att många individer är sjukskrivna mer än fem dagar per år, men inte så mycket 
mer än fem dagar.  

 
Arjeplogs kommuns frisktal bedöms vara lägre än snittet. I kombination med en relativt hög 
sjukfrånvaro är därför slutsatsen att det är en relativt hög andel av de sjukskrivna som är sjuka 
mer än 5 dagar under ett år. Det är denna grupp som gör att sjuktalen är höga samtidigt som vi 
har många medarbetare som sällan är sjuka. 

% Heltidsfrisk Dag 1-5 sjukdag Fler än 5 
sjuktillfällen 

Totalt 31,88 24,6 4,9 

Kvinna 28,35 24,1 5,4 

Man 42,86 26,2 3,6 

20 – 29 år 33,33 33,33 5,6 

30 – 39 år 31,08 27,0 4,1 

40 – 49 år 31,51 24,7 5,5 

50 – 59 år 32,58 19,1 9,0 

60 - år 31,94 25 0,0 

 

Rehabilitering 

Som arbetsgivare har vi ett ansvar för den anställdes hälsa. Tillsammans med 
företagshälsovården jobbar vi fortsatt med ett aktivt arbete med en genomgång av alla 
sjukskrivningar i kommunorganisationen. Modellen för kartläggning och rehabilitering är känd 
inom alla verksamheter och arbetas med. Arjeplog kommun deltar i ett projekt inom psykisk 
hälsa arbetsliv och vill med det förbättra arbetsmiljön för anställda inom Arjeplogs Kommun. 
Det är en omfattande satsning där de flesta chefer har fått utbildning i psykisk hälsa arbetsliv, 
politiker har bjudits in till föreläsningar, det har genomförs en trainee utbildning samt arbete 
pågår kring de ekonomiska effekterna. Ett fortsättningsprojekt i psykisk hälsa arbetsliv är under 
uppstart. 
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Förväntad utveckling för Arjeplogs kommun 
Nedan presenteras förväntad utveckling för nästkommande år.  

Kommunen  Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Verksamhetens intäkter (mkr) 77 80 80 80 
Verksamhetens kostnader (mkr) -268 -272 -273 -273 
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 215 218 219 220 
Finansnetto (mkr) -2 -2 -3 -3 
Årets resultat (mkr) 5 6 7 7 
Investeringar (mkr) 33 35 19 10 
Låneskuld (mkr) 92 92 92 92 
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 23 25 26 28 
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Måluppföljning Stiftelsen Silvermuseet 
 

Nedan är stiftelsen Silvermuseets måluppfyllelse presenterad.  

 
Mål            Prognos för måluppfyllelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Central roll som spetskompetens i 
kulturarvarvs och kulturlandskapsfrågor  

 

Aktiv roll som kunskapsförmedlare till 
allmänhet, skola, förvaltning och 
näringsliv  

 

Ökat samarbete med länets museer 

 

Utveckling av en samtidsorienterad 
kulturmiljöpedagogisk profil med 
utgångspunkt i länets landskaps- och 
kulturhistoria 

 

Spetskompetens för utveckling av 
långsiktigt hållbara landskapsbaserade 
verksamheter 

 

Ökad bredd och volym i informationsflödet 

 

Arena för ett brett kulturutbud i regionens 
sydvästra delar 
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Bibehållet högt antal museibaserade 
fritidsaktiviteter för barn och ungdom 

 

Bibehållen hög nivå av pedagogiska 
aktiviteter 

 

Ökat besökstal 

 

Fortsatt hög vetenskaplig publicering 
(minst tre vetenskapliga artiklar) 
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Måluppföljning Stiftelsen Arjeplogshus  
 

Vi fortsätter jobbet med att åtgärda det eftersatta underhållet genom att renovera lägenheter 
invändigt i samband med omsättning av hyresgäster. Åtgärderna vid dessa underhållsarbeten är 
oftast så omfattande att tiden mellan utflyttning till ny inflyttad hyresgäst blir lång. Vi har även 
gjort en punktinsats genom att förnya de äldsta vitvarorna samt porslin, blandare och kranar. 
Utöver fortsatt fokus på upprustning av lägenheter har vi på: 
Lugnet 1:22, Lugnetvägen 30, slutfört fasadmålningen 
Samen 2, Lugnetvägen 23, utfört markarbeten 
Lämmeln 2, Drottninggatan 46-50, bytt hängrännor samt påbörjat takreparationer  
 
 
Mål            Prognos för måluppfyllelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ta fram en underhållsplan 

 

Minska det eftersatta underhållet 
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Verksamhetsredovisning 
Nedan presenteras en sammanfattning av kommunens verksamheter och stiftelser och deras 
arbete under 2020. Där inkluderas ekonomisk uppföljning, satsningar under året samt 
eventuella investeringar. Här redovisas även avdelningens aktiviteter och förvaltningarnas 
måluppfyllelse. 

 

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet 
  

Kommunstyrelsens verksamhet innefattar kommunens skolor, äldreomsorg, teknisk 
verksamhet samt stödfunktioner så som kostservice, administration och lokalvård. 
Kommunstyrelsen ansvarar för majoriteten av Arjeplogs kommuns service till medborgarna. 
Kommunledning, utbildning och kultur, vård och omsorg samt administration och stöd är de 
avdelningar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde.  

 

Måluppfyllelse – Verksamhetsmål  
 
Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Aktiviteterna 
som påverkar måluppfyllelsen är presenterade under respektive avdelning.  
 
 
Mål  Mått          Prognos för måluppfyllelse 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 Internt arbetar avdelningarna med kompetensutveckling för sina medarbetare. En särskild 
satsning görs för att validera vårdbiträden till undersköterskor. I arbetet för att höja 

utbildningsnivån i samhället arbetar främst utbildning och kultur samt 
kommunledningsstaben med frågorna. 

Samtliga avdelningar arbetar med att förbättra förutsättningarna för en god hälsa för alla 
kommunens medborgare och medarbetare. 
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Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Verksamheterna arbetar med aktiviteterna för att öka antalet invånare som väljer att bo i 
Arjeplogs kommun. Dock visar befolkningsstatistiken på ett minskande 

befolkningsunderlag.  

Avdelningarna bedöms klara lagda budgetar med undantag för Utbildning och kultur. 
Avvikelser på ansvarsnivå prognosticeras att ske på 12 av 21 ansvar. Lika många ansvar 

avviker med ett lägre utfall än budget som med ett högre utfall än budget. 

Ingen mätning är genomförd, men verksamheterna genomför många aktiviteter för att 
uppnå målet. 

Innan pandemins början sjönk sjukfrånvaron i verksamheterna stadigt. Eftersom rådande 
rekommendationer där medarbetare ska stanna hemma vid lindriga symptom innebär ett 
högre sjuktal  förväntas inte sjuktalet fortsätta minska 2020. Dock görs bedömningen att 

ohälsan fortsätter att minska. 
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Kommunledningsstaben 
 

Under året har arbetet med budget varit ett stort fokusområde. Även om kommunen totalt gjorde 
ett positivt resultat 2019 så har verksamheterna stora utmaningar. Staben har fortsatt jobbat med 
stöd till avdelningar och enheter för att se över hur verksamheterna kan bedrivas på ett ännu 
mer effektivt sätt.  

En nyanställning (samhällsplanerare 50 procent) är genomförd. Personen ska bland annat arbeta 
med den lokala utvecklingsstrategin och översiktsplaneringen (LUS ÖP), med inriktning på 
LIS-områden. Personen har sin andra halvtid inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden som 
byggnadsinspektör. 

Arbetet med framtidens äldreboende fortgår. Samarbetet med Riksbyggen går enligt plan och 
ett kooperativ är bildat för framtidens äldreboende.  

Under perioden har en kontinuerlig samverkan med Telia bedrivits i syfte att få igång planerat 
övertagande av A-net samt påbörjande av fiberutbyggnad. Arbetet går långsamt framåt och en 
del byar har försetts med fiber.  

 
Ekonomi  
Kommunledningens ekonomi har ett prognosticerat utfall på ett positivt resultat på 80 tkr vilket 
innebär att stabens kostnader och intäkter i stort överensstämmer med budget. Avseende 
projektmedel och bygdemedel så finns ännu ingen indikation på att dessa inte ska balansera 
utgifterna. 

 
Måluppfyllelse 
Under perioden har staben arbetat med mål 3 – god hälsa och välbefinnande, 5 - jämställdhet, 
11- hållbara städer och samhällen, samt 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Staben har 
också arbetat med fokusområdena Social delaktighet, Bra företagsamhet och God 
kvalitet/resurseffektivitet. Nedan redovisas de utvalda aktiviteterna.   
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     Mål  Mått 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster 
och bedriva ett 
folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs 
kommun ska ingå i nätverket 

Säker och trygg kommun med 
fungerande hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar 
utveckling med likvärdiga 

förutsättningar för alla 

Arbeta för att det finns 
tillgång till yrkesutbildning 

och eftergymnasial utbildning 
av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad 
kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld 
och otrygghet i det offentliga 

och privata rummet 

Genomföra särskilda insatser 
för att stödja entreprenörskap, 
innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla 
samt arbeta för en jämställd 
arbetsmiljö (heltidstjänster, 

anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla 

nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och 
arbetstillfällen som främjar 

lokal kultur och lokala 
produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens 

upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla 
medborgare att få stöd och 
hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, 
inkluderande, ansvarsutkrävande 
och väl fungerande verksamheter 

genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka. 

 
Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda ska minska, oavsett 
kön. 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Delaktighetsindex för Arjeplogs 
kommun ska vara högre än eller 

lika med 70 %. 
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Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete. 
 

Med anledning av covid-19 har folkhälsoarbetet bedrivits med visst förändrat fokus under 
perioden. I frågor som rör folkhälsa kopplat till viruset och dess hantering har kommunen 
samverkat med Region Norrbotten och Länsstyrelsen för att få in ett tydligt perspektiv för social 
hållbarhet. Det har främst handlat om att analysera olika gruppers utsatthet i och med ökad 
isolering, skolstängning, distansarbete och dylikt samt hur detta kan förebyggas. Staben har 
även varit delaktig i framtagandet av en hälsoguide till riskgrupper och äldre som skickats ut 
till alla hushåll i länet. Utöver detta har staben genomfört en översyn av kommunens 
krishantering och hur jämställdhets- och folkhälsoperspektivet kan integreras i hanteringen 
samt stöttat chefer i att implementera detta perspektiv.  

Kontinuerligt folkhälsoarbete har även bedrivits genom Folkhälsorådet. Rådet har hittills haft 
tre möten under 2020 och har där tagit del av drogvaneundersökningar bland skolelever i 
årskurs 9 och gymnasiet samt lokal brottsstatistik. Majlunken 2020  har genomförts i samarbete 
med en lokal förening för att främja säkra folkhälsoinsatser under pandemin. Staben har även 
drivit arbetet med analys av nyckeltal kring sjukfrånvaro, uppdelat på ålder och kön.  

 

Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med 
fungerande hälso- och sjukvård. 
 

Nätverket WHO Safe Community (på svenska Säker och trygg) bedöms inte längre vara aktuellt 
för medlemskap, då Karolinska institutets samordning av nätverket har upphört. Arbetet bedrivs 
vidare genom Folkhälsorådet och dess grupp Trygg och säker. Gruppen har i år haft två möten. 

 

Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och 
företagande. 
 

Kommunen har under en längre period via tjänsteköp nyttjat Argentis som motor för vår 
näringslivsutveckling. Sedan halvårsskiftet 2019 har detta utökats till att även gälla turistisk 
utveckling. Inom båda verksamheterna pågår omfattande uppdrag, näringslivet stödjs främst 
genom handledning och utbildningsinsatser medan turismen stödjs främst genom delaktigheten 
i projektet BCD. Framförallt besöksnäringen har under senare tid visat på en mycket stark 
tillväxt och det har en direkt påverkan på näringsliv såväl som turism. 

Inom såväl näringsliv, kommun samt hos enskilda medborgare finns ett stort behov av 
kompetensutveckling. Under perioden har staben jobbat med att tillskapa resurser i syfte att 
kunna utveckla befintligt LärC och genom det kunna möta upp delar av påtalade behov. 
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Ett arbete pågår i projektet Nationell ombudsplattform som inriktar sig till att säkra 
paketleverans till samhället samt undersöka samordnade transporter av paket både inom 
kommunen samt till kommunen. Kulturkraftsstöd och utvecklingspeng har beviljats till 
privatpersoner och föreningar.  

 

Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer. 

Under perioden har det tagits nya tag kring beredskapsarbetet i kommunen. MSB-projektet 
fortlöper och flera moment har färdigställts under perioden eller beräknas vara färdiga under 
året. En åtgärdsplan för det långsiktiga arbetet med beredskap och civilt försvar har tagits fram 
med tydlig ansvarsfördelning och slutdatum. Denna kan behöva revideras med anledning av 
covid-19, då vissa insatser kräver mer tid eller genomförts snabbare än först planerat. 

Ett arbete pågår med att uppdatera styrdokument, varav några redan antagits. Det gäller 
Styrdokument för krisberedskap och Risk- och sårbarhetsanalys. Kopplat till covid-19 har 
Handlingsplan för pandemisk influensa uppdaterats och en uppdatering av Handlingsplan för 
extraordinära händelser pågår. Likaså har kommunstyrelsens instruktion till kommunchefen 
uppdaterats för att säkra att ersättare finns vid frånvaro. 

Ett arbete pågår även i projektet Stratus där kommunen får stöd i sitt energi- och klimatarbete. 
Arbetet ska resultera i planer för hur de respektive kommunerna ska nå de nationella energi- 
och klimatmålen utifrån sina respektive förutsättningar. I detta ingår bland annat översyn av 
planeringsdokument, intressentanalys och kompetenshöjning 

 

Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande 
verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m. 
 

I syfte att frigöra tid inom organisationen men samtidigt öka vår tillgänglighet gentemot 
medborgarna så behövs en högre grad av digitalisering. För detta är en digitaliseringsgrupp 
inrättad och kommunen är medlem i Norrbottens e-nämnd samt i Västerbottens e-
tjänstesamverkan under ledning av Skellefteå kommun. Tyvärr har tillgänglig tid gjort att det 
lokala arbetet inte kunnat prioriteras under. Målsättningen är att göra ett omtag inför hösten i 
syfte att öka arbetets intensitet. 

Mötet med Norrbottens jämställdhetsnätverk ändrade tema, från jämställdhet i 
samhällsplanering till jämställdhetsintegrering under covid-19 och krishantering. Där togs 
bland annat frågor upp rörande meritgapet mellan pojkar och flickor, våld i nära relation och 
ekonomisk utsatthet till följd av pandemin och hur kommuner kan förebygga detta.  
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Utbildning och kultur  
 
Inom avdelningen finns förskola, grundskola, gymnasium, elevhem och kulturverksamhet så 
som bibliotek och kulturskola. Den korta väntetiden till plats i både förskola och fritidshem, 
kvaliteten i för- och grundskola, utbudet i vår kulturskola och att vi kan erbjuda gymnasieskola 
med elevhem för inflyttade är viktiga delar av Arjeplogs attraktivitet, särskilt för barnfamiljer.  
 
I grundskolan arbetar vi med skolans val – natur för att ta tillvara på det rika friluftslivet i 
kommunen. Vi har dessutom grön flagg-certifiering i både förskola och grundskola. 
Hornavanskolan och elevhälsan är exempel på verksamheter som arbetar direkt mot delaktighet 
och välmående genom insatser inom utbildning, hälsa och integration. Vi arbetar aktivt med att 
alla elever får en likvärdig utbildning och kan delta i såväl undervisning som schemabrytande 
aktiviteter. 
 

Ekonomi  
 

Avdelningen som helhet prognosticerar att göra ett underskott på 700 tkr. Det är kostnader för 
alternativ barnomsorg, elevhem och bemanning i grundskolan som tynger resultatet medan 
framför allt förskolan och biblioteket har överskott. En stor del av det sämre resultatet beror på 
covid-19: grundskolan har tvingats bemanna mer än planerat för att parera osedvanligt hög 
frånvaro i personalen medan elevhemmet inte har haft möjlighet att hyra ut rum till externa 
gäster. 

 

Måluppfyllelse 
 
Under perioden har enheterna inom Utbildning och kultur arbetat med kommunens samtliga 
mål samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God 
kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Utbildning och kultur. 
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     Mål  Mått Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet 

God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster och 
bedriva ett folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs kommun 
ska ingå i nätverket Säker och 

trygg kommun med fungerande 
hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar utveckling 
med likvärdiga förutsättningar 

för alla 

Arbeta för att det finns tillgång till 
yrkesutbildning och eftergymnasial 
utbildning av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld och 
otrygghet i det offentliga och 

privata rummet 

Genomföra särskilda insatser för 
att stödja entreprenörskap, 

innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla samt 
arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och arbetstillfällen 
som främjar lokal kultur och 

lokala produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla medborgare att 
få stöd och hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, inkluderande, 
ansvarsutkrävande och väl fungerande 

verksamheter genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Nedan är utbildning och kulturs arbete med aktiviteter för att nå målen presenterade.  

 

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande. 

Skapande konst, viss musikundervisning i kulturskolan, snömålning på sportlovet, grupp för 
funkisföräldrar på biblioteket. 

 

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa. 

Vi har arbetat med arbetsmiljö på APT, samarbetat med företagshälsovårdens beteendevetare, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och tillsammans med skyddsombuden. 

 

Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med 
likvärdiga förutsättningar för alla. 

Grön flagg för förskola och grundskola, genuslathund på förskolan samt odling och annat 
trädgårdsarbete på förskolan och friluftsliv på grundskolan. 

 

Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god 
kvalitet för alla. 

Ny utrustning på lärcentra och nära samarbete med andra kommuner för att säkra tillgången till 
gymnasieutbildning i kommunen. 

 

Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och 
näringsliv. 

Vårdutbildning på vuxenutbildningen, plan för branschråd för fordons under hösten, validering 
av undersköterskor. 

 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 

Biblioteket jobbar brett med tillgänglighet. Ett exempel är under coronaepidemin, då man 
möjliggjorde att hämta och lämna böcker utomhus. 
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Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare). 

Vi arbetar med en genuslathund på förskolan, grundskolan söker former för jämställdhetsarbete. 

 

Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering. 

Förskolan arbetar aktivt med planering, projektmallar, planeringsmöten. Systematiskt 
kvalitetsarbete på alla enheter enligt gemensam rutin. 

 

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil. 

Grön flagg i förskola och grundskola, mycket aktiviteter utomhus och en ekonomisk 
medvetenhet i budget, prognos och inköp. 

 

Fokusområde: Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och 
andra verktyg. 

Digitala läromedel, fjärrundervisning och digitalisering på biblioteket. 
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Vård och omsorg  
 
Avdelningen består av särskilt boende, hemtjänst, LSS- personlig assistans, individ- och 
familjeomsorgen samt hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet inom vård- och omsorg har hittills 
under 2020 präglats mycket av den Coronapandemi som dabbat hela världen. Samtliga 
verksamheter har anpassat sin verksamhet efter rådande pandemi och utgått från 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Norrbottens smittskyddsriktlinjer. 
Fram till sista augusti har ingen brukare inom vård- och omsorgsverksamheten smittats med 
covid -19, vilket är mycket positivt. Inom Vård- och omsorg har också fortsatt arbete med 
framtidens äldreboende gjorts tillsammans med samarbetspartnern Riksbyggen. Under året har 
arbete med budget 2021 fortsatt. 

Inom Särskilt boende erbjuder vi aktiviteter dagligen till de boende. Arbete med att stärka 
kontaktmannarollen fortsätter. Vi har tagit emot praktikanter från utbildningen till 
undersköterska, som pågår. Vårdbiträden har erbjudits validering till undersköterska och det 
arbetet fortsätter under hela 2020. Inom  Hemtjänsten är riskbedömningar i ordinärt boende 
utfört och arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter. Vi har tagit emot praktikanter 
från utbildningen till undersköterska, som pågår. Vårdbiträden har erbjudits validering till 
undersköterska och det arbetet fortsätter under hela 2020. 

Inom LSS/Personlig assistans har arbete med att förebygga psykisk ohälsa påbörjats, här har 
verktyg från chefsutbildningen psykisk hälsa arbetsliv använts vid arbetsplatsträffar. En 
utbildning inom området självskador har genomförts för gruppboendet Lugnets personal. Ett 
korttidsboende (Regnbågen) för barn har startats upp i egen regi under mars månad. En 
rekrytering av ny enhetschef pågår under hösten. Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har arbete 
med att anställa fler egna sjuksköterskor fortsatt. En sjuksköterska och en arbetsterapeut har 
anställts under perioden, detta för att försöka minska behovet av att köpa in sjuksköterskor från 
bemanningsföretag. För tertial 2 fortsätter behovet av att köpa externa tjänster minska, jämfört 
med tidigare år. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har medarbetarna fått gå fördjupningskurser inom sina 
arbetsområden för att höja kompetensen. Arbetet med att revidera och uppdatera kvalitets- och 
ledningssystemet har slutförts. Enheten har också planerat för att implementera 2 st E-tjänster 
inom områdena ekonomisk bistånd och orosanmälningar avseende barn och unga. Dessa 
bedöms vara igång under hösten 2020.  
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Ekonomi  
 
Avdelningen följer budget efter tertial 2 och bedöms klara lagd budget för 2020. Detta 
förutsätter att de extra ordinära kostnaderna med anledning av Corona pandemin som drabbat 
verksamheterna på ca 1300 tkr, återbetalas från Socialstyrelsen. 
 

Måluppfyllelse 
 
Under perioden har enheterna inom Vård- och omsorg arbetat med kommunens samtliga mål 
och fokusområden. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Vård- och omsorg. 
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     Mål  Mått Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet 

God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster och 
bedriva ett folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs kommun 
ska ingå i nätverket Säker och 

trygg kommun med fungerande 
hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar utveckling 
med likvärdiga förutsättningar 

för alla 

Arbeta för att det finns tillgång till 
yrkesutbildning och eftergymnasial 
utbildning av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld och 
otrygghet i det offentliga och 

privata rummet 

Genomföra särskilda insatser för 
att stödja entreprenörskap, 

innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla samt 
arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och arbetstillfällen 
som främjar lokal kultur och 

lokala produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla medborgare att 
få stöd och hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, inkluderande, 
ansvarsutkrävande och väl fungerande 

verksamheter genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Nedan är vård och omsorgs arbete med aktiviteter för att nå målen presenterade.  

 

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande. 

Inom Särskilt boende erbjuds aktiviteter dagligen till de boende. Vårt arbete med att stärka 
kontaktmannarollen fortsätter. 

 

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa. 

Inom Hemtjänsten är riskbedömningar i ordinärt boende utfört och arbetet med systematiskt 
arbetsmiljöarbete fortsätter. Inom LSS/Personlig assistans har arbete med att förebygga psykisk 
ohälsa påbörjats, här har verktyg från chefsutbildningen psykisk hälsa arbetsliv använts vid 
arbetsplatsträffar. Alla enheter arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kommunens 
riktlinjer 

 

Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god 
kvalitet för alla. 

Vi har tagit emot praktikanter från utbildningen till undersköterska, som pågår. Vårdbiträden 
har erbjudits validering till undersköterska och det arbetet fortsätter under 2020. Inom Hälso- 
och sjukvårdsenheten har arbete med att anställa fler egna sjuksköterskor fortsatt. En 
sjuksköterska har anställts under perioden, detta för att försöka minska behovet av att köpa in 
sjuksköterskor från bemanningsföretag. Inom Individ- och familjeomsorgen har medarbetarna 
fått gå fördjupningskurser inom sina arbetsområden för att höja kompetensen. 

 

Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet. 

En utbildning inom området självskador har genomförts för gruppboendet Lugnets personal. 
Vid medarbetarsamtal ställs frågan om våldsutsatthet till samtlig personal. Detta är särskilt 
angeläget inom vår verksamhet eftersom statistik visar att 25 procent av alla som arbetar inom 
vård och omsorg i Sverige någon gång utsatts för våld.  

 

Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare). 

Inom Vård- och omsorg är arbetet att införa heltidsresan påbörjad. 
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Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering. 

Ett korttidsboende (Regnbågen) för barn har startats upp i egen regi under mars månad. 

 

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil. 

Ett systematiskt arbete för en god arbetsmiljö och kunskap kring beslutade styrdokument ökar 
medarbetarnas möjligheter till en hållbar arbetsmiljö vilket underlättar en god livsstil.  

  

Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. 

Vård- och omsorgsverksamheten bedöms klara lagd budget för 2020 

 

Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla 
nivåer. 

Genom aktuella handlingsplaner och rutiner för medarbetarna säkerställer vi rättssäkerheten.  

 

Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. 

Inom IFO planeras det för att implementera 2 st E-tjänster inom områdena ekonomisk bistånd 
och orosanmälningar avseende barn och unga 
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Administration och stöd  
 
Avdelningen består av Medborgarservice, ekonomi-, och personalkontor, IT-enheten och 
teknisk verksamhet som innefattar fastighetsservice, lokalvård vatten och avlopp samt 
fjärrvärme. Administration och stöd har jobbat med att utveckla bra service till medborgarna 
genom att utveckla Medborgarservice, säkra tillgänglighet och bemötande. Ett aktivt 
arbetsmiljöarbete med fokus på förebyggande insatser fortlöper. Inom IT-enheten pågår arbete 
med att säkra infrastruktur och bra IT-miljöer för våra verksamheter. Vidare har fokus legat på 
att arbeta med bra kost med jämn kvalitet. Vi jobbar med att våra besökare som känna sig 
välkomna och sedda i våra offentliga rum. Tekniska enheten jobbar för att regelbundet 
genomföra medborgarmöten. Vi arbetar för att personalen ska trivas i våra verksamheter och 
att medborgarna ska trivas i kommunen. 

Ekonomi  
Den ekonomiska prognosen för 2020 för administration och stöd är totalt plus 173 tkr. En 
förbättrad prognos sedan första delårsrapporten med 340 tkr. 
 
Avvikelser ligger inom: 
 
 Administrativa enheten har ett plus på 260 tkr, kopplat till intäkter via rehabersättning, 

återbetalning av sjuklönekostnader och minskade kostnader kring resor och 
utbildningar. 

 IT-enheten minus på 165 tkr, där det prognostiserade underskottet är kopplat till 
bredbandsprojektet.. 

 Kostservice plus 700 tkr relaterat till minskade kostnader på både förbrukning och 
personal samt något ökade intäkter.  

 Överförmyndare ett minus 80 tkr, kopplat till något ökade introduktionskostnader. 
 Teknisk chef minus 460 tkr, kopplat till minskade intäkter från fjärrvärmen  samt att 

planerade underhållskostnader inte kan vänta. 
 Fastighetsenheten plus 290 tkr, kopplat till vissa bland annat lägre kostnader på grund 

av planerat avyttring av en del fastigheter. 
Lokalvård/sporthall minus 300 tkr, kopplat till ökade kostnader för lokalvård inom 
särskilt boende som inte var budgeterat. 

 
Överlag är medvetenheten inom avdelningen att jobba med ekonomi och översyn av alla 
kostnader god. 
 

Måluppfyllelse 
 
Under perioden har enheterna inom Administration och stöd arbetat med kommunens samtliga 
mål och fokusområden. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för avdelningen. 
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     Mål  Mått 
Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet 

God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster och 
bedriva ett folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs kommun 
ska ingå i nätverket Säker och 

trygg kommun med fungerande 
hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar utveckling 
med likvärdiga förutsättningar 

för alla 

Arbeta för att det finns tillgång till 
yrkesutbildning och eftergymnasial 
utbildning av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld och 
otrygghet i det offentliga och 

privata rummet 

Genomföra särskilda insatser för 
att stödja entreprenörskap, 

innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla samt 
arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och arbetstillfällen 
som främjar lokal kultur och 

lokala produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla medborgare att 
få stöd och hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, inkluderande, 
ansvarsutkrävande och väl fungerande 

verksamheter genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Nedan är administration och stöds arbete med aktiviteter för att nå målen presenterade.  

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande. 

Genom det löpande arbetet på framförallt sporthall och medborgarhus har arbetat med att 
förbättra miljöer fortlöpt. Tekniska har under 2020 arbetat med två stora projekt rörande 
utemiljöer. Åtgärder bedöms färdigställas under 2020.  
 

Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete. 

Alla verksamheter som har behov av lokalvård ska ges bra service till rimlig kostnad. Detta 
arbetar vi med dagligen.  
 
 
Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa. 

Aktivt arbetsmiljöarbete pågår med uppdaterade styrdokument och utbildning i alla led. 
Planerad utbildning i grundläggande arbetsmiljö blev tyvärr inställd på grund av 
coronapandemin men vi hoppas på att kunna genomföra utbildningen till hösten/vintern.  Vi 
arbetar också för en god arbetsmiljö genom att planering eftersträvas av arbetsuppgifter som 
efterfrågas. Stora möjligheter till egen planering av arbetsuppgifter efter förmåga ges. Inom 
avdelningen har vi en god gemenskap i arbetsgruppen och en lyhörd arbetsledning. 
 

Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och 
näringsliv. 

Kommunens kompetensförsörjningsplan är antagen.  Plan för nyttjande av pengar för tidig lokal 
omställning finns. Arbete med äldreomsorgslyft, validering av vårdbiträden pågår där 
personalkontoret har en stöttande roll. Ett arbete inom Region10 som resulterat i ett projekt med 
bland annat kompetensförsörjning har precis starta. Projektet heter Sikt 2.0.  
 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 

Vid all rekrytering skall en jämställd arbetsgrupp eftersträvas. Även bredbandsprojektet är en 
del i arbetet med att skapa miljöer som främjar jämställdhet. Arbete med digitalisering, 
utveckling av möjligheter till samverkan internt och externt samt samverkan med e-nämnden 
ibland annat e-tjänsteplattform. 
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Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter 
och tjänster. 

Vi jobbar med en fortsatt säkerställning att infrastruktur för att VA ska klara en fortsatt 
utveckling och inflyttning i delar av kommunen. 
 
 
Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Under våren 2020 har en undersökning gällande lekplatser genomförts för att få in 
medborgarnas önskemål och åsikter. Tyvärr har Corona satt stopp för fysiska träffar med 
medborgare i dagsläget. 
 
 
Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering. 

Till viss del har arbete med digitala samråd påbörjats. 
 

Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar 
lokal kultur och lokala produkter. 

Kostservice arbetar aktivt med att hålla nere matsvinn. 
 

Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar. 

Upphandlingar som inte behövs annonseras rikstäckande görs riktad mot lokala företag. Vi 
informerar lokala företag om kommande upphandlingar. Vid totalentreprenadsupphandlingar 
där externa företag vinner upphandling, informerar vi dom om lokala företags 
kompetensområden. Aktuella och berörda lokala företag får vetskap om förestående 
kommunala upphandlingar . De inbjuds till aktuella upphandlingar via e-post, digitala kanaler 
eller direkt kontakt.  
 
Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. 

Ekonomisk uppföljning sker löpande under året i form av månadsuppföljningar. Vi utföra de 
åtgärder som är nödvändiga för verksamheten och strategiska för att inte skapa högre kostnad i 
slutändan. Vi har arbetat aktivt med anpassningar av schema, bemanning, inköp. Inom 
avdelningen finns en hög medvetenhet för att jobba kostnadseffektivt. 
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Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla 
nivåer. 

Arbetar med att tydliggöra rutiner och styrdokument inom detta område. 
 

Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. 

De underlag som VA har som berör medborgare ska i längsta möjliga mån finnas digitala. 
Genom befintliga digitala kanaler besvara de uppkomna frågor eller tips som kan lämnas. 
Genom digitaliseringsarbete arbetar vi för att utveckla möjligheter för detta. 
 
 
Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök.  

Lokalvården är lyhörd gentemot beställare, har snabbt ställt om vid förändrade/utökade behov. 
Genom arbete med digitalisering jobbar vi för att utveckla servicenivå till företag. 
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Miljö-, bygg-, och räddningsnämnd 
 

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden består av räddningstjänsten och ett miljö- och 
byggkontor. Vi ska arbeta för en trygg och säker miljö för medborgarna. Genom vårt 
tillsynsarbete inom områdena miljö, hälsa och livsmedel samt räddningstjänst ska medborgarna 
känna sig säkra. Vår förvaltning arbetar även för att kommunens medborgare trygga i den inre 
och yttre miljö som de vistas i. 

Vårt tillsynsarbete inom miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att 
förstå. Medborgarna ska känna att inkomna ärenden till byggkontoret påbörjas snabbt och att 
beslut fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. En hög kompetens hos 
räddningstjänstens personal vid olika insatser förhindrar och begränsar skador på människor, 
egendom och miljö. 

 

Ekonomi  
Prognosen pekar på ett plusresultat med 343 tkr. Det är för tidigt att se resultat av bland annat 
intäkter på bygglovssidan men det är en del bygglovsärenden under behandling och 
prognosen visar att intäkterna kommer vara lite högre jämfört med föregående år.    

 

Måluppfyllelse – Verksamhetsmål  
Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.  
 
Mål  Mått          Prognos för måluppfyllelse 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 

Målet finns för blivande brandmän gällande utbildning, målet kommer nästan att 
uppfyllas.   

Jobbar med att få in fler kvinnor i räddningstjänsten, vi har tre kvinnor idag och kommer 
att försöka ha en ”prova på dag” under året endast för kvinnor.    
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Måluppfyllelse 
 

Under perioden har enheterna inom Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden arbetat med mål 4 - 
god utbildning för alla, 5 – jämställdhet, 11 – hållbara städer och samhällen, 12 – hållbar 
produktion och konsumtion samt 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Samtliga 
fokusområden är inkluderade i våra aktiviteter för att nå målen. Nedan följer de utvalda 
aktiviteterna för Miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Vi jobbar för att detaljplaner bli bättre och att det ska gå att presentera dom digitalt.  

Prognosen tyder på ett resultat som inte innebär stor budgetavvikelse. Dock viss avvikelse 
på ansvarsnivå. 

Våra aktiviteter bidrar till en god prognos gällande måluppfyllelse för delaktighetsindex.  
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     Mål  Mått
Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet 

God 
kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster och 
bedriva ett folkhälsoarbete 

Arbeta för att Arjeplogs kommun 
ska ingå i nätverket Säker och 

trygg kommun med fungerande 
hälso- och sjukvård 

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar utveckling 
med likvärdiga förutsättningar 

för alla 

Arbeta för att det finns tillgång till 
yrkesutbildning och eftergymnasial 
utbildning av god kvalitet för alla 

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 

utveckla kontakten mellan skola 
och näringsliv 

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service och 
tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld och 
otrygghet i det offentliga och privata 

rummet 

Genomföra särskilda insatser för 
att stödja entreprenörskap, 

innovationer och företagande 

Erbjuda likvärdig service för alla samt 
arbeta för en jämställd arbetsmiljö 
(heltidstjänster, anställda/ledare) 

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 
bostäder, service, transporter 

och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om kommunens 

utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och arbetstillfällen 
som främjar lokal kultur och 

lokala produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt och 

rättssäkert beslutsfattande på 
alla nivåer 

Underlätta för alla medborgare att få 
stöd och hjälp genom digitala och 

andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser och 

företagsbesök 

Arbeta för transparenta, inkluderande, 
ansvarsutkrävande och väl fungerande 

verksamheter genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska 

öka  

 

Delaktighetsindex för 
Arjeplogs kommun ska vara 
högre än eller lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget. 
 

Flyttningsöverskottet ska 
uppgå till minst 10 personer 

per år. 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Nedan finns en beskrivning av vårt arbete med de olika aktiviteterna för att nå uppsatta mål. 

 

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning. 

Aktiviteten finns för blivande brandmän, genom att genomföra preparandutbildning lokalt och 
sedan Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap på annan ort under året kommer 
målet att uppfyllas.  Genom utbildning möjliggör vi för medarbetarna att klara 
arbetsuppgifterna dom ställs inför.  

 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 

Ett förbättringsarbete pågår inom räddningstjänsten för att uppmuntra fler kvinnor att söka sig 
till yrket. En ”prova-på-dag” särskilt för kvinnor planeras framöver.  

 

Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens 
utveckling/medborgarmöten. 

Under perioden har arbete pågått med att förbättra detaljplaner och möjligheten att presentera 
dem digitalt för medborgare. 

 

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil. 

Miljökontoret har under perioden genomfört riktade informationsinsatser gentemot 
restauranger, caféer och dylikt för att stötta företagen i efterlevnad av Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter.  

 

Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. 

Prognosen för förvaltningen tyder på en god ekonomisk hushållning. 

  

Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla 
nivåer. 

Vi arbetar med att medborgaren ska förstå de processer som finns för att säkerställa 
rättssäkerhet inom vår verksamhet.   
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Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. 

Under året arbetar vi med framtagandet av en e-tjänst för bygglovsansökningar.  

 

Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök.  

Webbmöten och förtagsträffar har arrangerats för att säkra god service inom miljö och bygg 
enheten, samt utbildning och information inom brand och räddning. Vi vill visa våra kunder 
att vi jobbar för dom på ett bra sätt. 
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Driftsredovisning per verksamhet 
(Tkr) 

Utfall jan-
aug 2020 

Utfall 
jan-aug 

2019 

Budget 
Helår 
2020 

Års- 
prognos 

2020 

Avvikelse 
mot 

budget 
2019 

Utfall 
helår 
2019 

Kommunfullmäktige och valnämnd -631 -871 -844 -889 -45 -919 

Revision -71 -91 -475 -429 46 -336 

Kommunstyrelsen -121 638 -126 654 -188 613 -189 424 -811 -181 174 

- varav KS-nämndskostnader -3 595 -3 637 -6 391 -6 726 -335 -5 600 

- varav kommunchef, stab -3 963 -3 404 -4 048 -3 968 80 -3 971 

- varav administration och stöd -17 058 -16 776 -26 549 -26 375 174 -49 627 

- varav utbildning och kultur -47 937 -50 846 -78 740 -79 472 -732 -58 688 

- varav vård- och omsorg -49 085 -51 991 -72 885 -72 883 2 -63 288 

Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd -4 836 -4 700 -7 604 -7 260 344 -5 454 
Ankomstregistrerade fakturor -2 551 -1 569    0  
Summa styrelser nämnder -129 727 -133 885 -197 536 -198 002 -466 -187 883 
Bidrag flyktingmottagning   344    0 344 

Årets pensionsutgift -2 529 -2 343 -5 030 -4 865 165 -4 481 

Momsbidrag köp av verksamhet 277 518  400 400 750 

Justering arbetsgivaravgifter 1 813 -61    0 2 488 

Avskrivningar fordringar   37    0 109 

Övriga finansiella kostnader/intäkter       0 -3 

Försäljning tomter kvarteret Regnbågen       0 2 201 

Intern kapitaltjänst 12 366 12 366 18 549 18 549 0 6 152 

Planenliga avskrivningar -10 148 -9 270 -16 004 -14 974 1 030 -14 045 

Verksamhetens nettokostnader -127 948 -132 294 -200 021 -198 892 1 129 -194 366 
Skatteintäkter 93 393 96 510 141 394 140 391 -1 003 144 850 
Generella statsbidrag o utjämning 48 942 36 366 66 255 73 414 7 159 54 546 
Verksamhetens resultat 14 387 582 7 628 14 913 7 285 5 030 
Finansiella intäkter 232 430 0 240 240 448 
Finansiella kostnader -1 828 -1 848 -3 528 -2 594 934 -2 692 
Resultat efter finansiella poster 12 791 -836 4 100 12 559 8 459 2 786 
Skatt         
Årets resultat 12 791 -836 4 100 12 559 8 459 2 786 
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Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 14,4 mkr. Vid jämförelse mot 
samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 15,2 mkr bättre. Verksamhetens 
intäkter har minskat med 4,6 mkr vilket till största delen är minskade bidrag från 
Migrationsverket. Kostnaderna har minskat med 9,8 mkr (5,5%), varav personalkostnaderna 
minskade med 5,9 mkr jämfört med samma period i fjol. Skatteintäkter och generella 
statsbidrag har ökat med 11 mkr (8 %). 

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 12,6 mkr, vilket 
är 8,5 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknar ett överskott med 1,1 mkr 
och består av lägre avskrivningar än budgeterat. 

Kommunstyrelsen beräknar ett underskott med -0,8 mkr. 
Det största underskottet återfinns hos utbildning och kultur med 0,7 vilket är alternativ 
barnomsorg, elevhem och bemanning i grundskolan som beräknar underskott. 
 
Skatter och generella statsbidrag prognosticerar ett överskott med 6,5 mkr. Av överskottet 
består 5,3 mkr av extra tillskott till kommunerna som riksdagen beslutat om med anledning av 
Corona krisen. 

I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 41 Tkr som avser återföring 
orealiserade marknadsvärden på värdepapper. 

Investeringsredovisning 

(Tkr) 
Utfall jan-

aug 2020 
Budget 

2020 
Årsprognos 

2020 

Avvikelse 
mot 

budget 
2020 

Kommunstyrelsen 3 983 66 105 32 439 33 666 
-varav kommunchef, stab -521 2 195 527 1 668 
- varav administration och stöd 4 504 63 745 31 747 31 998 
- varav barn- och utbildning 0 0 0 0 
- varav vård- och omsorg 0 165 165 0 
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd  175 200 175 25 
Summa styrelser nämnder 4 158 66 305 32 614 33 691 
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Kommunens nettoinvesteringar under året uppgår till 4,2 Mkr, vilket är en minskning med 4,4 
Mkr jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen för investeringarna uppgår till 
32,6 Mkr varav investeringarna avseende skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 5 
Mkr. Under året har investeringsbudget med 15,6 Mkr överförts från 2019. Av den totala 
investeringsbudgeten på 66,3 Mkr avser 29,2 Mkr framtidens äldreboende som kommer att utgå 
i och med att investeringen sker i ”Kooperativ hyresrättsförening Arjeplogs” regi. 
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Resultaträkning 
 

 

Kommunens resultaträkning perioden januari-augusti samt prognos 
helår 2020 

Samtliga belopp i Tkr Not 
Utfall    Jan-

aug 2020 

Utfall    
Jan-aug 

2019 

Budget 
Helår 
2020 

Års- 
prognos 

2020 

Avvikelse 
mot budget 

2020 

Utfall    
Helår     
2019 

Verksamhetens intäkter 2 47 648 52 177 78 907 86 090 7 183 89 451 
Verksamhetens kostnader 3 -165 448 -175 201 -262 924 -270 008 -7 084 -269 771 
Avskrivningar 4 -10 148 -9 270 -16 004 -14 974 1 030 -14 045 
Verksamhetens nettokostnader -127 948 -132 294 -200 021 -198 892 1 129 -194 366 
Skatteintäkter 5 93 393 96 510 141 394 140 391 -1 003 144 850 
Generella statsbidrag och utjämning 6 48 942 36 366 66 255 73 414 7 159 54 546 
Verksamhetens resultat  14 387 582 7 628 14 913 7 285 5 030 
Finansiella intäkter 7 232 430  240 240 448 
Finansiella kostnader 8 -1 828 -1 848 -3 528 -2 594 934 -2 692 
Årets resultat  12 791 -836 4 100 12 559 8 459 2 786 

 

 

Balansräkning 

Samtliga belopp i Tkr Not 2020-08-31 2019-08-31      2019-12-31 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar 9 246 748 249 716 250 863 
Omsättningstillgångar 10 35 131 33 118 44 095 
Likvida medel 11 58 233 45 005 42 060 
Summa Tillgångar   340 112 327 839 337 018 

Eget kapital, skulder och avsättningar     
Eget kapital  12 151 280 134 659 138 489 
Avsättningar pensioner 13 25 522 25 837 25 657 
Långfristiga skulder 14 127 241 129 487 106 441 
Kortfristiga skulder 15 36 069 37 856 66 431 
Summa eget kapital och skulder  340 112 327 839 337 018 
Ställda panter och 
ansvarsförbindelser 16       
Pensionsförpliktelser  73 527 75 097 72 973 
Övriga ansvarsförbindelser  62 500 65 106 62 708 
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Noter  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 

· Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognosticerade resultat. Delårsrapporten lämnar 
information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisning. 

 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 
 
Sammanställd redovisning upprättas enbart i årsredovisningen. Stiftelsen Arjeploghus och Stiftelsen 
Silvermuseets resultat och prognos redovisas enskilt i delårsrapporten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Visar kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. 
Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter och statsbidrag. Ju högre 
soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.  
 
Skuldsättningsgrad 
Motsatsen till soliditet 
 
Finansnetto 
Finansnettot består av kommunens ränteintäkter minus räntekostnader 
 
Likviditet 
Likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder.  
 
Lånefinansieringsgrad 
Långfristiga skulder i förhållande till anläggningstillgångar. Med lånefinansieringsgrad menas hur stor del av 
kommunens anläggningstillgångar som har finansierats med långfristiga lån.  
 
Kommunala koncernföretag 
Följande kommunala koncernföretag ingår i den kommunala koncernen: 
 

Namn Organisationsnummer Ägd andel 
Stiftelsen Arjeploghus 899100-0855 100% 
Stiftelsen Silvermuseet 899100-2992 100% 
Dr Einar Wallquist minnesfond 891000-4691 100% 
Kraja AB (vilande) 556407-7047 100 %  
Stiftelsen Arjeplogs Turism (vilande) 899100-2422 100% 
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Tkr jan-aug 2020 jan-aug 2019 Bokslut 2019 
Not 2  Verksamhetens intäkter       
Verksamheternas intäkter  47 648 52 177 89 451 
Därav jämförelsestörande poster       
Reavinst försäljning fastigheter     2 310 
        
Not 3 Verksamhetens kostnader       

Verksamhetetens kostnader 165 448 175 201 269 771 

Därav jämförelsestörande poster       
        
Not 4 Avskrivningar       
Byggnader och mark -8 900 -8 242 -12 368 
Maskiner och inventarier -1 248 -1 028 -1 677 

Summa avskrivningar -10 148 -9 270 -14 045 
        
Not 5 Skatteintäkter       
Preliminär kommunalskatt 94 683 97 326 145 989 
Slutavräkningsdifferens föregående år -603 124 67 
Preliminär slutavräkning innevarande år -687 -940 -1 206 
Summa 93 393 96 510 144 850 
        
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning       
Inkomstutjämningsbidrag 19 649 16 718 25 079 
Strukturbidrag 4 381 4 389 6 584 
Regleringsavgift 1 910 1 313 1 969 
Kostnadsutjämningsbidrag 17 128 10 577 15 865 
Avgift för LSS-utjämning -4 158 -3 509 -5 264 
Extra tillskott Corona krisen 3 504     
Engångsmedel flyktingsituation  642 1 159 1 739 
Kommunal fastighetsavgift 5 886 5 719 8 574 

Summa 48 942 36 366 54 546 
        
Not 7 Finansiella intäkter       
Ränteintäkter 148 340 101 
Borgensavgifter  43     
Övriga finansiella intäkter 41 90 347 
Summa 232 430 448 
Därav jämförelsestörande intäkter       
Återföring värdereglering värdepapper 41     
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Tkr jan-aug 2020 jan-aug 2019 Bokslut 2019 
Not 8 Finansiella kostnader       
Räntekostnader 1 365 1 388 2 080 
Ränta på pensionskostnader 463 460 588 
Nedskrivning finansiella tillgångar     24 
Summa 1 828 1 848 2 692 
Därav jämförelsestörande kostnader       
Nedskrivning finansiella tillgångar     24 
        
Not 9 Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 95 136 129 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 234 620 240 731 238 593 
Maskiner och inventarier 9 392 6 208 9 500 
Övriga materiella anläggningstillgångar 36 36 36 
Finansiella anläggningstillgångar 2 605 2 605 2 605 
Summa anläggningstillgångar 246 748 249 716 250 863 
        
Not 10 Omsättningstillgångar       
Förråd 1 184 1 209 1 914 
Fordringar 19 633 17 612 27 908 
Kortfristiga placeringar 14 314 14 297 14 273 
Summa 35 131 33 118 44 095 
        
Not 11 Likvida medel       
Kassa och bank 58 233 45 005 42 060 
        
Not 12 Eget kapital       
Ingående eget kapital  138 489 135 703 135 703 
Rättelse av fel, finansiella anläggningstillg.   -208   
Årets resultat 12 791 -836 2 786 
Utgående eget kapital 151 280 134 659 138 489 
 Därav resultatutjämningsreserv 720    720  
Not 13 Avsättningar pensioner       
Ingående avsättning inkl. löneskatt 24 104   22 636 
Årets utbetalningar -405   -524 
Nyintjänad pension 959   1 225 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 463   588 
Förändring av löneskatt -52   287 
Övrigt -1 236   -108 
Utgående avsättning 23 833 0 24 104 
Avsättning förtroendevalda 1 689   1 553 
Utgående avsättning 25 522 0 25 657 
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Tkr jan-aug 2020 jan-aug 2019 Bokslut 2019 
        
Not 14 Långfristiga skulder       
Långfristiga skulder       
Ingående låneskuld 73 500 83 500 83 500 
Nästa års amortering som kortfristig skuld     -19 000 
Årets nyupplåning/omsättning av lån 19 000 9 000 9 000 
Årets amortering       
Utgående låneskuld 92 500 92 500 73 500 
Skulder till koncernföretag 59 59 59 

Förutbetalda investeringsbidrag, anslutningsavgifter 34 682 36 928 32 882 

Summa långfristiga skulder 127 241 129 487 106 441 

        
Not 15 Kortfristiga skulder       
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut     19 000 
Skulder till koncernföretag 2 408 2 408 2 408 
Leverantörsskulder 6 786 6 578 8 818 
Löneskulder inkl. semesterlöner 6 319 7 061 9 553 
Övriga kortfristiga skulder 1 531 2 576 5 735 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 19 025 19 233 20 917 

Summa 36 069 37 856 66 431 
        
Not 16       
Pensionsförpliktelser 73 527 78 872 72 973 
Borgen Inlandståget AB 851   1 000 
Borgen Stiftelsen Arjeploghus, Kommuninvest 54 542 54 542 54 542 
Förlustansvar egna hem 173 196 173 
HSB Bostadsrättsföreningen Lugnet 982 1 100 1 041 
Pensionsborgen Stiftelsen Silvermuseet 5 952 5 493 5 952 
Summa ansvarsförbindelser 136 027 140 203 135 681 
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Stiftelsen Silvermuseet 
 
Silvermuseet är ett museum med inriktning mot historia och kulturarv. Museet förmedlar 
kunskap om förhållandet mellan människan och landskapet under 10 000 år. I museet finns 
fasta och tillfälliga utställningar, samlingar i arkiv och magasin, pedagogisk verksamhet, 
konferensverksamhet och en museibutik. På uppdrag av Arjeplogs kommun driver museet även 
Arjeplogs Turistinformation. En viktig del av museets verksamhet är den forskning som bedrivs 
vid Institutet för arktisk landskapsforskning/INSARC. 
 

Händelser under året 
 
Verksamheten vid Silvermuseet och INSARC har genomförts i enlighet med kommunens 
riktlinjer. Museet verkar i alla sina verksamheter för att utveckla Arjeplog till en attraktiv 
kommun, både för kommuninvånare och besökare. I maj månad tillsattes en ny museichef och 
den tidigare museichefen övergick till tjänsten som forsknings- och utvecklingschef. Museets 
administrativt ansvariga har tillsammans med den övriga personalen och besöksvägledaren 
genomfört uppdraget med turistinformationen enligt avtal. Samverkan har skett med Argentis 
för att på ett bättre sätt nå ut till besökare med information om evenemang inom kommunen. 
 
Det publika arbetet har bedrivits genom utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet 
med särskild inriktning mot skolorna i Arjeplog. Det museala arbetet med arkivhållning, 
accession och föremålsvård har fortsatt som vanligt. Forskningsinsatserna har främst omfattat 
slutförande av artiklar kopplade till tidigare projekt och planering av framtida 
forskningsprojekt. Ett omfattande utvecklingsarbete har skett inom ramen för 
utvecklingsprogrammet ”Kunskapsportalen till arktiska landskap”. Arbetet har inriktats mot att 
förankra konceptet hos externa aktörer och eventuella finansiärer, samtidigt som innehållet i 
kunskapsportalen har utvecklats genom kartläggning av lämpliga områden inom kommunen. 
Arbete bedrivs även i tre övriga utvecklingsprojekt; Vintervistet, Skärrim och Marknadsplatsen. 
 
Verksamheten har under våren och sommaren påverkats påtagligt negativt av den pågående 
pandemin, vilket kraftigt minskat antalet besökare och kunder i butiken. 
 

Ekonomisk uppföljning 
 
Den budgeterade förlusten uppgår till 1 995 Tkr. Prognosen visar på en förlust på 1 373 Tkr 
efter hänsyn tagen till finansiella kostnader och intäkter. 
Utvecklingssatsningen på Kunskapsportalen (vht 706) ingår i prognosen med drygt 1,1 miljoner 
som Silvermuseets styrelse fattat beslut om att finansiera genom fonderade medel ifall detta 
inte kan täckas genom extern finansiering. 
 
Museets intäkter av entré och försäljning minskade på ett märkbart sätt på grund av den 
pågående pandemin. Det är i dagsläget svårt att förutsäga hur besöksantalet utvecklas. 
Prognosen är baserad på en 30 procentig neddragning av antalet besökare och försäljning i butik 
jämfört med samma period 2019. 
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Stiftelsen Silvermuseet, resultaträkning 
 
     

Samtliga belopp i Tkr 

Utfall    
Jan-aug 

2020 

Utfall    
Jan-aug 

2019 
Budget 

Helår 2020 
Prognos 

2020 

Utfall    
Helår     
2019 

Avvikelse 
Budget/ 
prognos 

Stiftelsens intäkter 4 012 4 047 6 100 5 452 7 200 -648 
Stiftelsens kostnader -1 765 -1 754 -2 586 -2 202 -2 931 384 
Stiftelsens personalkostnader -2 915 -2 761 -5 262 -5 363 -4 392 -101 
Avskrivningar        0 0 
Verksamhetens nettokostnader -668 -468 -1 748 -2 113 -123 -365 
Finansiella intäkter 903 83  904 182 904 
Finansiella kostnader -55 -28 -247 -164 -155 83 
Resultat efter finansiella poster 180 -413 -1 995 -1 373 -96 622 

 
 

Stiftelsen Silvermuseet, balansräkning 
  
Samtliga belopp i Tkr 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar 10 402 9 954 10 033 
Omsättningstillgångar 2 168 1 772 2 933 
Likvida medel 1 553 1 711 1 167 
Summa Tillgångar 14 123 13 437 14 133 
Eget kapital, skulder och 
avsättningar      
Eget kapital  6 785 6 287 6 605 
Avsättningar pensioner 6 142 5 662 5 952 
Långfristiga skulder      
Kortfristiga skulder 1 196 1 488 1 576 
Summa eget kapital och skulder 14 123 13 437 14 133 
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Stiftelsen Arjeplogshus 
 

Stiftelsen Arjeploghus äger och förvaltar 319 bostadslägenheter, 11 lokaler,  elevhem samt 
garage och bilplatser. I dagsläget har företaget 7,7 årsanställda. Uthyrningsgraden på våra 
lägenheter är just nu lägre än den varit på många år. Upphandling av större projekt är påbörjade 
inför nästa år. 

 

Händelser under året 
 
Årets hyresförhandlingar resulterade till att lägenhetshyrorna höjdes med 96:-/månad från 
2020-07-01 . 
 
Fastigheten Slagnäs 3:10, innefattande 4 stycken lägenheter, har under året sålts med 
budgeterad förlust. 
 
Vakansgraden de första 8 månaderna detta år har varit väsentligt högre än motsvarande period 
2019. Anledningen till detta tror vi till stor del beror på Covid-19 och mindre utbud av 
arbetstillfällen till följd av detta. Vi ser även en viss trend på ökad efterfrågan av mindre 
lägenheter just nu.  Tyvärr har många av de utflyttade hyresgästerna flyttat från kommunen helt 
och hållet. 
 
Vi har förnyat vår logotyp under året och hittills är endast en mindre kostnad lagd på detta. 
Märkning av våra fordon som är den stora kostnaden kommer att ske succesivt i takt med att 
fordonsparken förnyas. 
 
2 stycken större vattenskador har skett under året där självriskerna sammantaget hamnar på 
drygt 200 tkr. 
 
Ny VF har anställts under året.  
 

Ekonomisk uppföljning 
 

Stiftelsens resultat påverkas av hyresintäkter för elevhem, bostäder och lokaler. Vid 2020 års 
utgång beräknas Stiftelsen ha outhyrt ca 550 kvm lokaler vilket motsvara ett framtida 
hyresbortfall på cirka 400 tkr/år samt på lägenheter uppskattningsvis 40 tkr/mån.  

Soliditeten har under senaste året ökat från 6,9 % (2019-08-31) till 10,5 % (2020-08-31). 
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Stiftelsen Arjeploghus 
Resultaträkning    
     
Samtliga belopp i Tkr 
 

Utfall  jan-
aug  2020 

Utfall  jan-
aug  2019 

Prognos  
helår  2020 

Utfall  
helår  2019 

Intäkter 14 337 13 771 21 172 21 085 
Hyra (kostnadstäckning elevhem) 1 273 280  
Summa intäkter 14 338 14 044 21 452 21 085 

     
     
Driftskostnader -2 737 -2 798 -4 106 -5 485 
Underhåll och rep -2 227 -2 006 -3 522 -3 611 
Energikostnader -3 780 -3 716 -5 670 -4 100 
Personalkostnader -3 046 -2 915 -5 346 -4 673 
Fastighetsskatt -159 -159 -237 -271 
Avskrivningar -1 034 -1 295 -1 725 -2 048 
Förlust vid avyttring av byggnad -94  -150  
Summa kostnader -13 077 -12 889 -20 756 -20 188 

     
     
Räntekostnader -237 -295 -354 -268 
Ränteintäkter 10 9 14 16 
Summa räntor -227 -286 -340 -252 
Resultat 1 034 869 356 645 

     
     
Stiftelsen Arjeploghus 
Balansräkning    
     
Tillgångar 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31  
Anläggningstillgångar 51 462 52 356 54 876  
Omsättningstillgångar 11 661 19 112 15 333  
Summa tillgångar 63 123 71 468 70 209  
     
     
Eget kapital, skulder och      
avsättningar     
Eget kapital 6 665 4 934 4 345  
Långfristiga skulder 54 542 64 542 64 542  
Kortfristiga skulder 1 916 1 992 1 322  
Summa eget kapital och skulder 63 123 71 468 70 209  
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