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Verksamhetsplan och budget 2017-2019

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 105

Verksamhetsplanen 2017-2019
I följande plan redovisas övergripande mål och styrmodell för kommunens arbete för att
förverkliga vår vision. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett
resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.
Verksamhetsplanen har harmonierats med den regionala utvecklingsstrategin för att
tydliggöra hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser.
Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt.
Planen innefattar även en budget för 2017 och plan för 2018-2019. I den framgår hur
kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid
utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska
mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
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VISION
Vår vision som beslutats av Kommunfullmäktige visar riktningen för kommunens utveckling
framåt.

Arjeplogs kommun - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt

Arjeplogs kommun ska bli känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och
mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som
en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra
arbetsklimat, god omsorg samt bra boende.
”Arjeplogs kommun” - är hela kommunen och alla invånare. Visionen tillhör alla oss som bor
och verkar här; privatpersoner, anställda, politiker, företagare, föreningar, organisationer,
unga, äldre, urfolk, nyinflyttade ... Ju fler vi är som tror på och hänger med på resan mot
framtidens kommun desto större chans är det att vi lyckas förverkliga vår vision.
”Världskänd” – i en globaliserad värld är det viktigt att ha ett starkt och konkurrenskraftigt
varumärke som en attraktiv plats för boende, studerande, besökare och företag. Vi kan alla
hjälpas åt att stärka varumärket och sprida berättelsen om Arjeplogs kommun.
”Attraktiv livsmiljö - i takt med människors ökade rörlighet och stegrande konkurrens om
företag, boende och kompetens blir platsens attraktivitet allt viktigare för att attrahera företag
och boende. Det handlar om allt från service, skola, omsorg, boende och företagsklimat till
kultur, fritidsutbud, gestaltning av utemiljön, mötesplatser och en orts ”anda”. Vi kan utveckla
Arjeplogs kommuns unikitet och styrkor så att vi erbjuder en konkurrenskraftig attraktiv
livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar.
”Kreativ tillväxt” - förmåga att se ovanliga samband, lämna gamla hjulspår och hitta nya
genomförbara lösningar är en beskrivning av kreativitet. Genom historien har Arjeplogs
kommun fostrat kreativa människor. När en kreativ idé omsätts till en produkt eller tjänst som
används har den blivit en innovation som bidrar till tillväxt. För detta behövs både pionjärer
och entreprenörer med olika sorters kreativa egenskaper. ”Talang, teknik, och tolerans” har
framförts som positiva drivkrafter. Vi kan tillsammans skapa ett tillåtande klimat som
stimulerar en kreativ tillväxt som både är innovativ och hållbar.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är
större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen
krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på
en sådan nivå att det realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att
kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk
hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och
lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas.
I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller
försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera
i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa.
Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal
verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske
på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas
behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att
verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det
ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges
intentioner uppfyllas.
För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent
användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden
under året.
Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för
verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt
utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning anges.

RESULTATSTYRNING, MÅL OCH UPPDRAGSUPPFÖLJNING
För att framgångsrikt kunna ge arjeplogarna god service krävs ett samordnat och
målorienterat arbete. För att förverkliga kommunens vision finns en kvalitets- och styrmodell
som ska vara enkel att förstå, följa upp och kommunicera samt ge möjlighet att styra
verksamheterna mot den politiska viljeriktningen. Arjeplogs kommun har sex fokusområden
och nio övergripande mål som harmonierar med den regionala utvecklingsstrategin. De nio
målen ska brytas ner på verksamhets- och enhetsnivå. Målen är jämförbara med andra
kommuner och Arjeplog deltar regelbundet i KKiK.
Uppföljning sker löpande under året, men framför allt vid tertialavstämningarna och
presenteras i delårsrapporter och årsredovisning.
Vid regelbundna externa samrådsträffar med olika aktörer informeras om arbetet och
synpunkter inhämtas. Det gäller t.ex. unga, folkhälsorådet, föreningar, företagarna,
testnäringen, samebyarna, besöksnäringen och handeln.
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FOKUSOMRÅDEN

Livsmiljö
Kvinnor och män, flickor och
pojkar ska uppleva Arjeplogs
kommun som en attraktiv plats
att leva, bo och besöka

Företagsamhet och
kompetensförsörjning

Arjeplogs kommun ska präglas
av ett bra företagsklimat

Kommunikationer

I Arjeplogs kommun ska det
finnas tillgång till hållbara
kommunikationer

Arjeplogs kommun ska arbeta
miljö- och klimatsmart

Det sociala delaktigheten i
Arjeplogs kommun ska öka

Utbildningsnivån i Arjeplogs
kommun ska öka

Figur 1. Övergripande verksamhetsmål- Externt perspektiv

Kvalitet

Kostnadseffektivietet

Arbetsgivarperspektiv

Arjeplogs kommun ska ha
hög kvalitet i sina
verksamheter

Arjeplogs kommuns
verksamheter ska bedrivas i
enlighet med god ekonomisk
hushållning

Arjeplogs kommun ska
upplevas som en attraktiv
arbetsgivare

Figur 2. Övergripande verksamhetsmål - Internt perspektiv

VERKSAMHETSMÅL MED EXTERNT PERSPEKTIV
Tre prioriterade målområden med medborgarna i fokus pekas ut för att nå visionen ur ett
externt perspektiv. På det sättet kan vi planera vårt arbete och säkerställa att vi gör rätt saker
för de som bor och verkar i Arjeplogs kommun.
Livsmiljö
Vi finns till för arjeplogarna! Området omfattar livskvalitet, trygghet, folkhälsa,
samhällsservice, tillgänglighet, boende, miljö, delaktighet, jämställdhet, barn och ungas
inflytande samt integration och mångfald.
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Företagsamhet och kompetensförsörjning
Här är det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens! Området omfattar
innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetens, entreprenörskap,
samverkan och forskning.
Kommunikationer
Vi har en stor bredbandssatsning! Området omfattar bredband, trådlöst nätverk, telefoni,
vägnät och kollektivtrafik.

VERKSAMHETSMÅL MED INTERNT PERSPEKTIV
Alla som arbetar åt Arjeplogs kommun gör det på uppdrag av medborgarna med uppgift att
ge bästa tänkbara tjänster och service. Det interna perspektivet tydliggör vilka förutsättningar
som är viktiga i kommunorgansationen för att uppnå hög servicenivå. Utgångspunkterna är
kvalitet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet, resultat och utveckling. Kommunen ska också
upplevas som en god arbetsgivare och kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla
personal. Tre målområden tydliggör prioriteringar ur detta interna perspektiv.
Kvalitet
Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar
ska vara av god kvalitet.
Kostnadseffektivitet
Vi är en kommun i gott skick! Tjänster ska produceras på ett kostnadsmedvetet sätt och vi
ska vårda våra tillgångar.
Arbetsgivarperspektiv
Våra medarbetare mår bra och gör ett bra jobb! Vi ska vara en riktigt god arbetsgivare.
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VÅRA VERKSAMHETSMÅL

STRATEGISKA FRÅGOR
Integrerat i arbetet med att planera vårt arbete utifrån kvalitets- och styrmodellen arbetar
Arjeplogs kommun med ett antal strategiska frågor.











Kvalitet i handläggning samt god planberedskap
Färdigställande av vår lokala översiktsplan
Framlyftande av den samiska kulturen och språket
Bredbandsstrategin
Välfungerande kollektivtrafik
God integration
Samarbeten på regional och kommunal nivå
Digitalisering för att ytterligare förbättra kommunens kommunikation, information,
tillgänglighet och service
Jämställdhet
Medarbetarhälsa

De strategiska frågorna harmonierar på samma sätt som målen med kommunens vision och
den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med de strategiska frågorna löper parallellt med
kommunens övergripande mål och bryts ner på verksamhets- och enhetsnivå.
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Mål

Mått

Målvärde

Utfall

Bland de 20 bästa av de
kommuner SCB jämför oss
med (storlek)
Innevånare och besökare
ska vara nöjda med oss
Kvinnor och män, flickor som besöksmål, boende-,
och pojkar ska uppleva utbildnings- och arbetsort
Arjeplogs kommun som och befolkningen ska öka
en attraktiv plats att leva,
bo och besöka

Vi ska vara särskilt
attraktiva för barnfamiljer

Arjeplogs kommun ska
arbeta miljö- och
klimatsmart

Arjeplogs kommun ska
arbeta för att öka den
sociala delaktigheten

-31
Nettoflyttningöverskottet (2015)
ska uppgå till minst 10
-41
personer per år och
(2014)
andelen unga kvinnor och Män 20män i åldern 20-34 år ska 34 år 16
vara i nivå med
%
riksgenomsnittet (2014 12 Kvinnor
%)
20-34
år 14 %
Vi ska tillhöra de 20 bästa
av de kommuner SCB
jämför oss med (storlek)

Energianvändningen i
byggnader ska vara 5 %
Vi ska använda
mer effektiv per år från
förnyelsebar energi och ha
2005 och all uppvärmning
energieffektiva fastigheter
ska ske med förnyelsebar
energi

-13 %
(2015)

Minst 90 % av nyanlända
pojkar, flickor, kvinnor och
Vi ska ha en bra integration män aktuella för SFI ska ha
slutfört sin SFI-utbildning
inom 2 år

Våra kvinnor och män ska
försörja sig själva

Andelen av befolkningen
som får försörjningsstöd
ska understiga 4 % jämnt
fördelat mellan män och
kvinnor

1,8 %
(2015)
4,5 %
(2014)

4:a
Våra företagare ska vara
Vi ska tillhöra de 5 bästa i (2015)
nöjda med företagsklimatet Norrbotten i totalrankingen 4:a
(2014)

Arjeplogs kommun ska
präglas av ett bra
företagsklimat

Minst 12 nya företag ska
startas under året, jämnt
Antalet nya företag ska öka
fördelat mellan kvinnor
och män

Våra kvinnor och män ska
vara förvärvsarbetande

Sysselsättningen ska helst
vara 85 %, eller minst 82
%, och jämnt fördelat på
kvinnor och män
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14
(2015)
'12
(2014)
84 %
(2014)
(Män
83,9 %
Kvinnor
84,8 %)
84 %
(2013)

Uppfyllelse

Trend

Mål

Mått

Målvärde

Kvinnor och män, flickor
och pojkar ska vara nöjda
med vår verksamhet

Vi ska tillhöra de 20 bästa
av de kommuner SCB
jämför oss med (storlek).
Det inte ska finnas några
större skillnader mellan
kvinnors och mäns
upplevda nöjdhet

Utfall

Flickorna och pojkarna i åk 204
9 skall ha ett
(2015)
genomsnittligt meritvärde
200
på minst 210 poäng
(2014)
Vi ska ha hög kvalitet i vår 90 % av flickorna och 90
% av pojkarna på
förskole- och
studieförberedande
skolverksamhet
program på
92,30%
gymnasieskolan ska uppnå
grundläggande behörighet
till universitet och
högskola
Arjeplogs kommun ska ha
hög kvalitet i sina
verksamheter

90 % av boende i särskilt
boende vara nöjda med sin
omvårdnad.

80 %
(2015)
88 %
(2013)

95 % av hemtjänsttagarna
ska vara nöjda med sin
hemtjänst.

97 %
(2015)
100 %
(2014)

95 % ska få svar inom två
arbetsdagar på enkla frågor
via e-post till
kommun@arjeplog.se

56 %
2012

Vi ska ha en bra
äldreomsorg

60 % ska få ett direkt svar
Vi ska ha hög tillgänglighet på en enkel fråga via
vid frågor från kvinnor och telefon, samt få prata med
män, flickor och pojkar en person inom en minut

32 %
2012

95 % ska uppfatta att de
fått ett gott eller medelgott
91 %
bemötande när de via
2012
telefon ställt en enkel fråga
till kommunen
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Uppfyllelse

Trend

Mål

Utbildningsnivån i
Arjeplogs kommun ska
öka

Mått

Våra kvinnor och män ska
ha en hög utbildningsnivå

Målvärde

Utfall

Minst 60 % av kommunens
gymnasieelever som läser
studieförberedande
program ska påbörja
högskola inom tre år efter
gymnasieexamen

55,6 %
(2015)
39,6 %
(2014)

90 % av alla 18-24-åringar
ska ha avslutat
gymnasieexamen
Av andelen 30-34 år ska
minst 40 % ha minst två år
högskoleutbildning

Alla i kommunen ska ha
I Arjeplogs kommun ska tillgång till bredband av
det finnas tillgång till
hög kapacitet, med strävan 10 % fler per år
hållbara kommunikationer mot 100 Mbit/s senast år
2020

26%

30 %
(2015)

9,1 %
Kostnaden för förskola ska
(2014)
inte överstiga 5 % mer än
1,8 %
standardkostnaden
(2013)

Arjeplogs kommuns
verksamheter ska
bedrivas i enlighet med
god ekonomisk
hushållning

För-, grund och
gymnasieskolan,
äldreomsorg samt teknisk
och administrativ
verksamhet i Arjeplogs
kommun ska drivas
kostnadseffektivt

Kostnaden för
grundskolaska inte
överstiga 5 % mer än
standardkostnaden

22,8 %
(2014)
19,2 %
(2013)

Kostnaden för
gymnasieskola ska inte
överstiga 22 % mer än
standardkostnaden

61,4 %
(2014)
55,9 %
(2013)

Kostnaden för
äldreomsorg ska inte
överstiga 2 % mer än
standardkostnaden

4,5 %
(2014)
4,8 %
(2013)

Alla anställda som så
önskar ska ges möjlighet
till heltidsanställning

Vi ska genom ett aktivt
Arjeplogs kommun ska
arbete med ledarskap,
upplevas som en attraktiv
medarbetarskap och
arbetsgivare
styrning ge förutsättningar Sjukskrivningsnivån ska
för ett hållbart arbetsliv vara högst 7 % utan någon
större skillnad mellan
kvinnor och män
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10,2 %
(Män
6,8 %,
kvinnor
11,5 %)

Uppfyllelse

Trend

FINANSIELLA MÅL MED BÄRING PÅ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till
grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande
ekonomiska målsättningar.
Finansiella mål
 Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3,7
Mkr för 2017). För att kunna möta framtida pensionskostnader ska resultatet, under
en femårsperiod från och med 2016, dessutom överstiga 2 % av skatter och
statsbidrag med 1 Mkr/år.
 Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå
som understiger de planenliga avskrivningarna.
 Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 15 % vid utgången av
2017.

HANTERING AV BUDGETAVVIKELSE
Underskott
Ansvaret och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande
ordning:
1. Löses av enhetschef inom varje verksamhet. Enhetschef med ansvar för flera
verksamheter får dock inte omfördela mellan verksamheterna. Vidtagna åtgärder
redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna.
2. Kan frågan inte lösas inom aktuell verksamhet initieras frågan till kommunchefen som
i samråd med ekonomichefen föreslår omfördelning inom nämndernas budgetramar.
Omfördelning mellan verksamheter inom nämndernas budgetramar beslutas av
respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och
beslutas av kommunfullmäktige.
Överskott
Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter kan
reservering till resultatutjämningsreserv ske enligt fastställda riktlinjer.

ÄGARDIREKTIV TILL BOLAG SAMT KOMMUNENS
VILJEINRIKTNING TILL STIFTELSERNA
Ägardirektiven speglar den inriktning fullmäktige vill ha på företagens verksamhet under perioden.
Hur respektive bolag eller stiftelses styrelser avser att arbeta för att nå inriktningen ska redovisas till
fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.

Allmänna direktiv
Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen:
 bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka
för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.


sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med kommunens miljöpolitiska
intentioner



sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med kommunens
personalpolitiska intentioner



delta i övriga projekt eller uppdrag som kommunen driver och initierar, såvida inte bolagets
affärsmässiga verksamhet åsidosätts.
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Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt gälla:

Stiftelsen Silvermuseet


Stiftelsen ska driva Silvermuseet i Arjeplog samt Institutet för subarktisk landskapsforskning
(INSARC)



Stiftelsen ska medverka till att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun, innefattande bland
annat att genom Turistbyråverksamheten marknadsföra Arjeplog som mötesplats för
konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang mm samt arrangera mässor
eller dylikt och stärka Arjeplog som arrangemangs- och eventstad.



Museets verksamhet finansieras genom ett årligt förhandlat driftsbidrag samt genom bidrag
från Norrbottens Läns Landsting och andra organisationer och institutioner.
Forskningsinstitutets verksamhet finansieras genom externa forskningsanslag.



Stiftelsen ska ha ett lågt risktagande.

Stiftelsen Arjeploghus


Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Arjeplog till en attraktiv
kommun.



Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägenheter.



Stiftelsen ska i samverkan med kommunen granska möjligheten att utveckla alternativa
boendeformer där äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett långsiktigt
programarbete inleds för att om möjligt, tillsammans med kommunen, tillskapa ett boende
med möjligheter till trygghetsboende.



Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bredbandsutbudet i
Arjeplogs kommun



Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %.



Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på
anläggningskapitalet urholkas.



Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställningen samt
på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.



Soliditeten bör som långsiktigt riktmärke överstiga 15 %.
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Ramar
2017

2018

2019

6 919

7 090

6 875

183 697

192 735

193 541

- varav kommunledning

40 635

45 579

45 608

- varav teknisk verksamhet

15 941

15 779

15 728

- varav barn- och utbildning

57 489

60 659

60 985

- varav vård och omsorg

69 632

70 718

71 220

5 527

5 555

5 680

196 143

205 380

206 096

-200 883

-210 133

-210 899

-4 740

-4 753

-4 803

Politisk verksamhet
Kommunstyrelsen

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden
TOTALT
Finansförvaltningen
RESULTAT

Resultatbudget
RESULTATBUDGET (mkr)
Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

-169,5
-16,2

-169,2
-17,4

-170,6
-18,5

Verksamhetens nettokostnader

-185,7

-186,6

-189,1

Skatteintäkter
Generella stbd och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

139,0
54,4
0,1
-3,1

151,5
43,2
0,1
-3,4

158,0
39,3
0,1
-3,5

Resultat före extraordinära
poster

4,7

4,8

4,8

Årets resultat

4,7

4,8

4,8
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BALANSBUDGET (mkr)
2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Värdepapper, andelar
Långa fordringar
Inventarier
Fastighet, anläggningar
Summa anläggningstillgångar
293,3
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel
Kortfristga fordringar
Förråd
Summa omsättningstillgångar
73,7
SUMMA TILLGÅNGAR
367,0

2018

2019

303,3

291,6

70,6
373,9

89,5
381,1

EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets förändring
Förändring över BR
Återföring av tidigare års underskott
AVSÄTTNING pensionsskuld

139,5
134,8
4,7

144,3
139,5
4,8

149,1
144,3
4,8

14,2

16,3

18,7

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

157,6
55,7

157,6
55,7

157,6
55,7

S:A SKULDER O EGET KAP
367,0
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
69,4
Löneskatt pensionsförpliktelser
16,8

373,9

381,1

69,5
16,9

69,4
16,8

KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
- Av- och nedskrivningar
- Gjorda avsättningar
- Erhållen ränta
- Erlagd ränta

2 017

2 018

2 019

7,7

8,1

8,2

16,2
0,7
0,1
-3,1
21,6

17,4
1,4
0,1
-3,4
23,6

18,5
2,1
0,1
-3,5
25,4

Ökning/minskning övriga kortfristiga
Kassaflöde från den löpande

0,0
21,6

0,0
23,6

0,0
25,4

Investeringsverksamheten
Investeringar , netto
Kassaflöde från investeringsvht

-48,6
-48,6

-27,5
-27,5

-6,7
-6,7

30,0
30,0

0,0

0,0

3,0

-3,9

18,7

17,0
20,0
12

20,0
16,1

16,1
34,8

Finansieringsverksamheten
Ökning långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsvht
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Investeringsplan 2017-2019
Nettoinvesteringar, tkr
Nämnd/förvaltning

2016

2017

2018

Verksamhetsinvesteringar
KS/Kommunledningsverksamhet
KS/Teknisk verksamhet
KS/Barn- och utbildning
KS/ Vård- och omsorg
Miljö- bygg- och räddningsnämnd
Summa

736
200
493
1 177
266
2 872

840
80
175
1 680

420
80
175

2 775

675

0

Ramanslag för fastigheter och infrastruktur
Inköp mark
Gator/vägar/belysning
Fastigheter
Summa

5 820
2 015
1 894
9 729

725
6 990
7 715

675
450
1 125

650
450
1 100

Specifika investeringsobjekt
Framtidens äldreboende **
Nytt bostadsområde (VA 6 Mkr ingår i taxefinans. vht nedan)200
Åtgärder Galtispuodavägen

25 000
4 000
600

25 000

5 000

Summa

200

29 600

25 000

5 000

12 801

40 090

26 800

6 100

4 770
1 774
700
7 244

8 300

650

650

1 260
9 560

650

650

20 045

49 650

27 450

6 750

591
977

609
848

1 384
1 452

2 115
2 635

Summa nettoinvesteringar skattefinansierad vht *
Taxefinansierade investeringar
Vatten/avlopp/renhållning
Fjärrvärme
Utbyggnad bredband **
Summa

Summa nettoinvesteringar totalt
Summa räntor
Summa avskrivningar

2019

* Finansiella mål enligt planeringsförutsättningarna 2017-2019
Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som
understiger de planenliga avskrivningarna.
- För 2017 innebär det 10,5 Mkr

** Preliminära siffror - Framtidens äldreboende samt utbyggnad bredband kommer att
behandlas och beslutas separat senare när tillräckliga beslutsunderlag presenterats.
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Internbudget 2017 Kommunfullmäktige, revision, valnämnd
(ingår i budgetramen ”Politisk verksamhet”)
Beskrivning

-

Utfall 2015

Budget

Budget

2016

2017

001

Fullmäktiges Ordförande, Kommunfullmäktige

-

kostnader

283

95

20

-

personalkostnader

480

335

335

-

Resultat

763

430

355

-Här ingår 50 tkr avseende kommunfullmäktiges fasta beredning.

005

Fullmäktiges Ordförande, Kommunalt partistöd

-

kostnader

360

385

385

-

Resultat

360

385

385

390

315

315

90

165

165

480

480

480

002

Revisionen, Revision

-

Kostnader

-

personalkostnader

-

Resultat

091

Valnämndens Ordförande, Valnämnd

-

intäkter

0

0

0

-

kostnader

0

0

5

-

personalkostnader

0

0

15

-

Resultat

0

0

20
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