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VÅR VISION: VÄRDLSKÄND, ATTRAKTIV, 
KREATIV 
 

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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NÅGRA AV VÅRA RESULTAT 2017  
 

 

Våra hemtjänsttagare är bland de nöjdaste i landet, år efter år.  

 

Arjeplogs kommun tillhandahåller förskoleplats för alla barn snabbt vilket medverkar till den 
tillgänglighet för barnfamiljer kommunen vill uppnå.  

 84

 86

 88

 90

 92

 94

 96

 98

2015 2016 2017

Brukarbedömning hemtjänst, nöjdhet i %

 Arjeplog  Norrbottens län  Västerbottens län Alla kommuner

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

2015 2016 2017

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn i 
%

 Arjeplog  Norrbottens län  Västerbottens län



 

4 
 

SATSNINGAR I ARJEPLOGS KOMMUN 2017 

  



 

5 
 

INNEHÅLL 
NÅGRA AV VÅRA RESULTAT 2017 ................................................................................................. 3 

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET.................................................................................................... 6 

FAKTA ................................................................................................................................................... 7 

OMVÄRLDSANALYS .......................................................................................................................... 9 

MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSMÅL ................................................................................... 12 

MÅLUPPFYLLELSE EKONOMISKA MÅL ..................................................................................... 16 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINANSIELL ANALYS ............................................................... 17 

MEDARBETARE................................................................................................................................. 27 

KOMMUNSTYRELSEN POLITISK VERKSAMHET ...................................................................... 31 

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSVERKSAMHETEN ............................................. 33 

KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA VERKSAMHETEN ............................................................... 35 

KOMMUNSTYRELSEN BARN- OCH UTBILDNING ..................................................................... 38 

KOMMUNSTYRELSEN VÅRD- OCH OMSORG ............................................................................ 40 

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMND .................................................................................. 45 

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET - KKiK ............................................................................. 48 

KONCERNENS BOLAG OCH STIFTELSER .................................................................................... 51 

RESULTATRÄKNING .......................................................................................................................... 53 

KASSAFLÖDESANALYS ..................................................................................................................... 53 

BALANSRÄKNING .............................................................................................................................. 54 

NOTER, GEMENSAMMA FÖR KOMMUNEN OCH KONCERNEN INKLUSIVE 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ....................................................................... 55 

 

 



 

6 
 

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 

2017 går till historien som ett omställningens år. 

I de små kommunerna kommer vi alltid att få leva med ganska små marginaler. De pengar vi får in ska räcka 

till att bekosta välfärden – skola, vård och omsorg – men också till att utveckla det geografiska området, locka 

till inflyttning, hjälpa nya företag på fötterna, satsa en del av våra resurser inom de strukturer som vi tror bär 

frukt så småningom genom strategiska beslut. 

Vi lever i en tid när en av våra största utmaningar är kompetensförsörjningen. Att få tag på personal, och 

personal med rätt kompetens. Vår generella utbildningsnivå är låg – ca 15 % av befolkningen har 

eftergymnasial utbildning vilket skapar en obalans på arbetsmarknaden. Vi behöver rekrytera socionomer, 

sjuksköterskor, undersköterskor, lärare osv och de behoven har vi nu.  

Idag drabbas vi av kostnader för att hyra in personal till de positioner där vi saknar egna anställda. Det 

kostar mycket pengar och drabbar vårt resultat – våra pengar räcker bara till ”normal” verksamhet. 

Samtidigt håller vi på med stora omstruktureringar. Vi behöver nå samordning, samverkan och samarbete – 

dvs både internt och tillsammans med andra måste vi få till större enheter för att kunna både erbjuda 

kvalitet i våra tjänster och rationalitet i vår organisation. Flyktingverksamheten har gått ner på ett minimum. 

Äldreomsorgen står inför nybyggnation av ett särskilt boende vilket behöver följas upp med ett 

trygghetsboende om vi ska klara att leverera omsorg till de som behöver det bäst. Den interna 

administrationen ska omdanas så att vi både kan se stordriftsfördelar och skapa bättre service till invånarna 

och vi har startat ett arbete för att skapa en gemensam nämnd i miljö-, bygg- och räddningstjänstfrågor. 

Dessa förändringar och åtgärder kommer inte att räcka och trycket på att lyckas samarbeta ännu mer är stort. 

De digitala tjänsterna är ett av svaren som kan skapa resurser – när föräldern söker om förskoleplats, när den 

behövande söker försörjningsstöd, när bygglovet ska handläggas osv kan vi komma ifrån mycket 

handpåläggning om vi använder de uppgifter som redan finns i de system som omger oss. 

De räntekostnader som kommunen betalar är ett glädjeämne. Genom vårt delägande i Kommuninvest når vi 

låga räntor kombinerat med återbäring som uppgår till flera hundra tusen kronor per år. Delar av våra lån – 

de som berör – fjärrvärmeverket – har också kunnat läggas om så att vi är med och matchar marknaden för 

”gröna” lån på vilket efterfrågan på världsmarknaden är stor. Det känns bra och kostar ingenting extra för 

oss. 

Givet de utmaningar vi har och givet de förändringar vi ser framför oss – och att de kostar pengar så länge de 

inte är genomförda så anser jag att det ekonomiska resultatet är OK. Hade vi redan haft den verksamhet som 

vi nu arbetar för så hade vi haft ett positivt resultat, det är jag övertygad om. 

Britta Flinkfeldt  

Kommunstyrelsens ordförande  
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FAKTA  
Fem år i sammandrag 

Allmänt 2017 2016 2015 2014 2013 
Antal kommuninvånare 2 821 2 876 2 887 2 907 2 980 
Antal anställda 350 382 353 353 351 
Antal årsarbetare 330 345 325 325 283 
Verksamhetens nettokostnader, tkr 178 296 157 569 161 894 166 063 160 617 
- nettokostnader per invånare, kr 63 203 54 788 56 077 57 125 53 898 
Personalkostnader inkl pensionskostnad, tkr 186 809 185 149 163 862 164 022 163 527 
Nettoinvesteringar, tkr 11 642 8 650 9 040 10 248 11 270 
- nettoinvesteringar per invånare, kr 4 127 3 008 3 131 3 525 3 782 
Resultat      
Årets resultat, tkr -187 17 196 4 917 -2 765 -658 
Eget kapital, tkr 146 686 146 873 129 677 124 230 127 525 
- eget kapital per invånare, kr 51 998 51 068 44 918 42 735 42 794 
Finansiering      
Likvida medel, tkr 56 459 39 206 19 390 9 835 15 
Låneskuld inkl. nyttjad checkräkningskredit, tkr 
(exkl skuld t koncernftg) 

 
92 500 

 
92 500 

 
92 500 

 
92 500 

 
95 778 

Tillgångar och skulder      
-Anläggningstillgångar per invånare, kr 86 615 86 618 99 413 78 534 78 115 
-Omsättningstillgångar per invånare, kr 35 928 35 364 24 932 19 337 18 288 
-Pensionsskuld inkl ansvarsförbindelse per 
invånare, kr 

 
36 434 

 
35 452 

 
36 107 

 
37 179 

 
36 591 

Långfristiga skulder per invånare, kr 44 750 37 809 44 196 25 304 31 060 
-Kortfristiga skulder per invånare, kr 18 527 26 975 19 290 24 275 17 662 
Nyckeltal *      
Nettokostnadsandel %, inkl. avskrivningar 99 90 96 100 98 
Nettokostnadsandel %, exkl. avskrivningar. 91 82 88 92 90 
Soliditet % 42 42 39 44 44 
Likviditet % 164 111 101 57 73 
Lånefinansieringsgrad % 52 44 50 31 40 

 
 
Skattesats 2017 2016 2015 2014 2013 
Arjeplogs kommun 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 
Landstingsskatt 11,34 11,34 10,18 10,18 10,18 
Begravningsavgift 0,246 0,39 0,39 0,39 0,39 
Avgift Svenska Kyrkan 1,25 1,20 1,20 1,20 1,13 
Totalt 36,336 36,43 35,27 35,27 35,20 

*Nyckeltalsdefinitioner under not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Jämställdhet i politiken 

 2017 2016 
Kommunfullmäktige   
- män 55 % 55 % 
- kvinnor 45 % 45 % 
Kommunstyrelsen   
- män 56 % 56 % 
- kvinnor 44 % 44 % 

 

Mandatfördelning 
 

2015-2018 2011-2014 

Socialdemokraterna 8 17 
Vänsterpartiet 5 4 
Liberalerna 2 4 
Centern 5 5 
Miljöpartiet  1 
Vakant (SD) 1  
Totalt 21 31 
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POLITISK ORGANISATION  

 

 
  

Koncernens bolag 
& stiftelser 

(ägarandel 100 %)

Kraja AB (vilande) Stiftelsen 
Silvermuseet

Stiftelsen 
Arjeploghus

Stiftelsen Dr 
Wallqvist 

Minnesfond

Stiftelsen Arjeplog 
Turism (vilande)
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OMVÄRLDSANALYS 
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Arjeplogs kommun. 
Exempel på faktorer som kan påverka kommunen är utvecklingen i samhällsekonomin och statliga 
beslut, demografiska förändringar, näringslivet och sysselsättningen, inflations- och 
löneutvecklingen samt ränteläget.  
 
Samhällsekonomin och kommunerna 
Källa: SCB, Sveriges kommuner och landsting (SKL) MakroNytt 1/2018, Sektorn i siffror nov 2017 
SKL samt cirkulär 18:05 

Prognoserna för kommunernas resultat är något försämrade 2017 jämfört med 2016 och beräknas 
uppgå till 2,1 % av skatter och bidrag jämfört med 3,1 % för 2016. Från 2010 har Sverige befunnit sig 
i en högkonjunktur som börjar ebba ut under 2018. Den reala skatteunderlagstillväxten har varit i 
snitt 2 % per år mellan 2010 och 2017 och förväntas bromsa in och troligtvis vändas till negativa 
siffror.  

 Den svenska ekonomin har varit fortsatt 
stark med anledning av högkonjunkturen, 
och BNP beräknas ha ökat med 2,7 % för 
helåret. Den internationella utvecklingen 
är bättre än tidigare år och den svenska 
exporten växer.  

Sysselsättningsgraden är mycket hög, och 
antalet personer i arbetskraften har ökat 
stadigt under åren 2010-2017. Den 
ökningen stannar nu av, och tillsammans 
med den förväntade avmattningen av 
inhemsk efterfrågan återgår ekonomin till 
ett konjunkturellt neutralläge. Nästa år 
förväntas investeringarna inte öka lika 

mycket som de senaste åren. Det är framför allt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre 
kan växa i samma takt som tidigare.  

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 
löneavtal som slutits de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är liten. Därmed är 
det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF-inflationen uppgick under 2017 till 2 % och förväntas 
sjunka under nästa år.  

  

 2016 2017 

BNP* 3,2 2,7 

Sysselsättning, timmar* 1,9 1,7 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,0 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 

2,6 2,5 

Konsumentpris, KPI 1,0 2,0 

Realt skatteunderlag 2,3 1,5 

Befolkning 1,2 1,1 

*kalenderkorrigerad utveckling   

Procentuell förändring om inget annat anges 
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Befolkning 
Antalet invånare uppgick till 2 821 personer per 31 december 2017, vilket är en minskning i 
förhållande till föregående år med 55 personer.  Arjeplogs kommun har under många år haft ett 

negativt 
födelseöverskott, 
vilket inne bär att 
det dör fler 
personer än vad 

det föds i kommunen. De senaste fem åren har flyttningsnettot varit negativt i jämförelse 

med 2008-2010 då välkomstbonusen bidrog till ökad inflyttning. Överskottet för invandring 
är däremot fortsatt positivt. 

Näringsliv och sysselsättning 
Sedan Arjeplogs näringsliv omstrukturerats från skogs- och gruvnäringar till servicenäringar har 
tester i kallt klimat, besöksnäring, distansoberoende administrativa tjänstesektorer, rennäring, 
tillsammans med kommunens verksamhetsområden blivit dominerande näringar sett ur 
sysselsättningsaspekt. Tester i kallt klimat har fått allt större betydelse och är idag motor i 
näringslivet. Affärsområdet står, både direkt och indirekt, för omfattande sysselsättning och mycket 
stora investeringar i byggnader och markanläggningar. Näringen är dessutom en viktig plattform 
för besöksnäringens aktiviteter. Säsongsvariationen ger viss missvisning i offentlig statistik eftersom 

många sysselsatta är tillfälliga gästarbetare.  

Sysselsättningen fortsätter även under 2017 att öka för Arjeplog. Den öppna arbetslösheten uppgick 
per sista december till 2,3 %, vilket är 0,1 procentenheter lägre än samma period föregående år. 
Öppet arbetslösa i Norrbotten uppgick till 2,9 % och för riket var det 3,2 %. Andelen sökande i 
program med aktivitetsstöd uppgick i Arjeplog per den sista december till 2,0 %. 
Ungdomsarbetslösheten i kommunen har minskat från 2,5 % 2016 till 1,9 % 2017. Andelen unga i 

program med aktivitetsstöd uppgick till 3,3 % per sista december, vilket är något högre än förra året.  

Arbetslöshet 
 

 

  

Arbetslöshet dec -17
16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppet arbetslösa 2,3% 1,9% 2,9% 2,9% 3,2% 2,8%
I program 2,0%  3,3% 2,9% 4,8% 2,7% 3,4%
Summa 4,3% 5,2% 5,8% 7,7% 5,9% 6,2%
Andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen

Arjeplog Norrbotten Riket

2013 2014 2015 2016 2017

Invandraröverskott 18 27 36 30 23

Inrikes flyttningsöverskott -66 -68 -32 -19 -64

Födelseöverskott -26 -32 -24 -22 -14

Totalt -74 -73 -20 -11 -55
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Bostadsmarknad 
Totalt finns det drygt 1 780 bostäder i Arjeplogs kommun, varav cirka 74 % i småhus och 26 % i 
flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen Arjeploghus, finns 323 lägenheter. Vakansgraden 
i Stiftelsen uppgick vid årsskiftet till 1 % för lägenheter och 11,8 % för elevhem. Kommunens 
framtida bostadsbyggande är beroende av befolkningsutvecklingen i kombination med förändringar 
i hushållsbildningen samt efterfrågan på lägenheter och tomter. Det planeras för ytterligare 
byggande i tätorten där två nya villaområden projekteras. I och med vår lokala utvecklingsstrategi 
som är under färdigställande har kommunen ansökt om dispens för byggande för ett antal områden 
som idag omfattas av strandskydd och liknande hinder.  
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MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSMÅL 

 

Måluppfyllelsen ser för 2017 i stort sett ut som 2016, men arbetet kring resultatstyrningen är bättre 
och den röda tråden från politiken till verksamheterna är tydligare och återkopplingen är mer 

adekvat. Verksamhetsmålen för 2017 bedöms vara uppfyllda i viss mån.  

Arjeplogs kommun genomgår en organisationsförändring, som fått till kortsiktig effekt att 
målfokuset blivit något lidande. Omorganisationen förväntas resultera i en mer strömlinjeformad 
verksamhet med tydligare uppdrag och större möjlighet att uppfylla målen. Vad gäller 
kostnadseffektiviteten är det en långdragen svårighet, som delvis kommer sig av en ständigt 
minskade befolkning. Arbetet med resultatstyrningen fortsätter dock mer oförändrad kraft och fina 
resultat förväntas framåt. Arbetet med att utveckla kommunen är ett flerårsprojekt och små steg 

framåt syns i alla verksamheter.  

 

Prioriterade 
om råden

Mål
Prognos 

m åluppfy llelse 

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

Arjeplogs kommun ska arbeta miljö- och klimatsmart

Den sociala delaktigheten ska öka

Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra företagsklimat

Utbildningsnivån i Arjeplogs kommun ska öka

Kommunika-
tioner

I Arjeplogs kommun ska det finnas tillgång till hållbara 
kommunikationer

Kvalitet Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina 
verksamheter

Kostnads-
effektivitet

Arjeplogs kommuns verksamheter ska bedrivas i 
enlighet med god ekonomisk hushållning

Arbetsgivar-
perspektiv

Arjeplogs kommun ska genom ett aktivt arbete med 
ledarskap, medarbetarskap och styrning ge förutsättning 
för ett hållbart arbetsliv. 

Livsmiljö

Företagsamhet 
och kompetens-
försörjning
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LIVSMILJÖ Mått Målvärde Utfall
Upp-

fyllelse 

Bland de 20 bästa av de 
kommuner SCB jämför oss med 
(storlek)

62 poäng 
resp 59 

poäng 2016

Nettoflyttning- 
Flyttningsöverskottet ska uppgå 
till minst 10 personer per år och 
andelen unga kvinnor och män i 
åldern 20-34 år ska vara i nivå 
med riksgenomsnittet

-64 2017

Arjeplogs kommun ska vara särskilt 
attraktiv för barnfamiljer

Vi ska tillhöra de 20 bästa av de 
kommuner SCB jämför oss med 
(storlek)

69 resp 59 
poäng jfr 66  

och 56 
poäng 2016

Arjeplogs kommun ska 
arbeta miljö- och 

klimatsmart

Arjeplogs kommun ska använda 
förnyelsebar energi och ha energieffektiva 
fastigheter

Till år 2020 är 
energianvändningen i byggnader 
25 % mer effektiv än 2005 och all 
uppvärmning sker med förnybar 
energi

 - 13 % 2015

Arjeplogs kommun ska ha en bra integration

Minst 90% av nyanlända pojkar, 
flickor, kvinnor och män ska ha 
slutfört sin SFI-utbildning inom 2 
år

Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska 
kunna försörja sig själva

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

4,6 % 2016

FÖRETAGSAMHET & 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Företagare i Arjeplogs kommun ska vara 
nöjda med företagsklimatet

Vi ska tillhöra de 5 bästa i 
Norrbotten i totalrankingen

4 2017

Antalet nya företag i Arjeplogs kommun 
ska öka

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

21 2017

Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska 
vara förvärvsarbetande

Sysselsättningen ska vara minst 
82% och jämnt fördelat på 
kvinnor och män

85 %

Av andelen 30-34 år ska minst 
40% ha minst två år 
högskoleutbildning

26%

Innevånare och besökare ska vara nöjda 
med Arjeplogs kommun som besöksmål, 
boende-, utbildnings- och arbetsort och 
befolkningen ska öka

Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska 
vara välutbildade

Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska uppleva Arjeplogs 

kommun som en attraktiv 
plats att leva, bo och besöka

Arjeplogs kommun ska 
präglas av ett bra 

företagsklimat

Arjeplogs kommun ska 
arbeta för att öka den sociala 

delaktigheten
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KOMMUNIKATIONER Mått Målvärde Utfall
Upp-

fyllelse

I Arjeplogs kommun ska det 
finnas tillgång till hållbara 

kommunikationer

Alla i kommunen ska ha tillgång till 
bredband av hög kapacitet, med strävan 
mot 100 Mbit/s senast år 2020

10 % fler per år 50 % 2017

KVALITET

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara 
nöjda med Arjeplogs kommuns 
verksamheter

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.

49 poäng jfr 
52 poäng 

2016

Flickorna och pojkarna i åk 9 skall 
ha ett genomsnittligt meritvärde 
på minst 210 poäng

209 2017

90% av flickorna och 90% av 
pojkarna på studieförberedande 
program på gymnasieskolan ska 
uppnå grundläggande behörighet 
till universitet och högskola

89 % 

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

72 % 2017

95% av hemtjänsttagarna ska vara 
nöjda med sin hemtjänst

96 % 2017

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

76 % 2016 
(56% 2012) 

60% ska få ett direkt svar på en 
enkel fråga via telefon, samt få 
prata med en person inom en 
minut. 

44 % 2016 
(32% 2012)

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

96 % 2016 
(91% 2012)

Arjeplogs kommun ska ha 
hög kvalitet i sina 

verksamheter

Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sin 
förskole- och skolverksamhet

Arjeplogs kommun ska ha en bra 
äldreomsorg

Arjeplogs kommun ska ha hög 
tillgänglighet vid frågor från kvinnor och 

män, flickor och pojkar
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KOSTNADSEFFEKTIVITET Mått Målvärde Utfall
Upp-

fyllelse

Kostnaden ska inte överstiga 5 % 
mer än standardkostnaden

9,1% 2015 
(1,8% 2014)

Kostnaden ska inte överstiga 5 % 
mer än standardkostnaden

22,8% 2015 
(19,2% 2014)

Kostnaden ska inte överstiga 22 
% mer än standardkostnaden

61,4% 2015 
(55,9% 2014)

Kostnaden ska inte överstiga 2 % 
mer än standardkostnaden

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

ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Alla anställda som så önskar ska 
ges möjlighet till 
heltidsanställning

Pågående

För-, grund och gymnasieskolan, 
äldreomsorg samt teknisk och 

administrativ verksamhet i Arjeplogs 
kommun ska drivas kostnadseffektivt

7,5%

Arjeplogs kommun ska genom ett aktivt 
arbete med ledarskap, medarbetarskap och 
styrning ge förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv Sjukskrivningsnivån ska vara 
högst 7 % utan någon större 
skillnad mellan kivnnor och män

Arjeplogs kommuns 
verksamheter ska bedrivas i 

enlighet med god ekonomisk 
hushållning

Arjeplogs kommun ska 
upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare
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MÅLUPPFYLLELSE EKONOMISKA MÅL  
 

Analys
Resultatet ska uppgå ti l l  minst 2% av 
skatter och statsbidrag. 

Årets resultat är negativt (-187 tkr)

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.

Årets resultat är negativt (-187 tkr)

Nettoinvesteringarnas (kopplade ti l l  
skattefinansierad verksamhet) skall  
långsiktigt l igga på en nivå som 
understiger de planenliga 
avskrivningarna. 

De skattefinansierade investeringarna uppgick ti l l  7,2 Mkr. 
De planenliga avskrivningarna avseende skattefinansierad 
verksamhet uppgick ti l l  10,5 Mkr.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 
ska uppgå ti l l  minst 15 % vid utgången av 
2017

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser uppgick ti l l  18,6 %.

Långsiktiga ekonomiska mål

 

 

En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund 
för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning har ovanstående ekonomiska 

målsättningar fastställts. 

Då årets resultat är negativt bedöms enbart två av de fyra målen uppfyllda. För att kommunen ska 
leva upp till ”god ekonomisk hushållning” behöver kostnaderna reduceras ytterligare de kommande 

åren. 

Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg. De områden där vi kan peka ut en för 
hög kostnadsnivå ska vi komma tillrätta med så att vi klarar vårt långsiktiga uppdrag – att med våra 

skattemedel kunna betala för vård, skola omsorg och att utveckla det geografiska området.  

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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EKONOMISK ÖVERSIKT OCH FINANSIELL 
ANALYS 
 

Resultat – Kapacitet 
 

Kommunens resultat för 2017 uppgår till -187 
Tkr. Nämnderna redovisar ett underskott i 
jämförelse med budget med -6,8 Mkr och 
finansförvaltningen ett överskott med 1,9 Mkr 
 
Kommunens resultatutveckling (exkl. 
extraordinära kostnader i tkr) 

 

Koncernen uppvisar ett negativt resultat med 

-43 Tkr.  

Koncernens resultatutveckling i Tkr 

 
Kommunens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter 

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, inkl 
avskrivningar i %

 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 2017 2016 2015 

Nettokostnadsutveckling 12 -2,7 -2,5 

Skatter och statsbidrag 1,8 4,1 1,9 

 

Verksamheternas intäkter har minskat med 
11,5 Mkr vilket motsvarar 9 % och 
kostnaderna ökade med 9,2 Mkr vilket 
motsvarar 3 %. Intäktsminskningen består i 
huvudsak av minskat mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna 
från Migrationsverket har minskat med 12,7 

Mkr jämfört med föregående år. 

Kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag ökade med 3,4 Mkr eller 

motsvarande 1,5%. 

Finansnetto 

För 2017 uppgår finansnettot till -2,6 Mkr. 
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Kommunens finansnetto i Tkr 

 

Koncernens finansnetto uppgår till -3 Mkr. 

Koncernens finansnetto 

 

Investeringar 

Kommunens nettoinvesteringar under året 
uppgår till 11,6 Mkr, vilket innebär en ökning 
jämfört med 2016 med 3 Mkr. 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 

13,2 Mkr och inkomsterna till 1,5 Mkr. 

 

Nettoinvesteringar (kommunen), Mkr 

 

Investeringar  2017   2016   2015 

Investeringsvolym (Mkr)       11,6   8,6         9

  

Nettoinvesteringar/              76%  57%     61% 
Avskrivningar (%) 

  

De skattefinansierade investeringarna 
uppgick till 7,2 Mkr. De planenliga 
avskrivningarna avseende skattefinansierad 
verksamhet uppgick till 10,5 Mkr. Målet är 
skattefinansierad verksamhets investeringar 

ska vara lägre än avskrivningarna.  

Ett annat viktigt nyckeltal är 
skattefinansieringsgraden, som mäter hur 
stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med de skatteintäkter som 
återstår när den löpande driften är 
finansierad. Under 2017 har investeringarna 

finansierats med egna medel. 
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Investeringsredovisning 
Förvaltning Utfall 

 inkomst 
Utfall 
 utgift 

Netto Budget 
 2017 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen      
-varav kommunledning 1 543 2 953 1 410 2 400 990 
-varav teknisk verksamhet  8 885 8 885 61 538 52 653 
-varav barn-och utbildning  190 190 406 216 
-varav vård- och omsorg  1 157 1 157 2 650 1 493 
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnden      
Summa nettoinvesteringar 1 543 13 185 11 642 66 994 55 352 
 

 

Större investeringar under året 
tkr Budget 

2017 
Redovisat 

2017 
Avvikelse Redovisat 

tom 2017 
Total 

 budget 
Prognos 

totalt 
Avvikelse 

Slutredovisade projekt        
Markköp 4 000 2 006 1 994 2 006 4 000 4 000 0 
VA nya industritomter 735 922 -187 987 800 987 -187 
Inventarier kostservice 780 780 0 780 1 818 1 818 0 
Utbyggnad fjärrvärme 583 565 18 565 583 565 18 
Pågående projekt        
Skolväsendet/Tillagningskök 3 263 1 632 1 631 1 632 3 263 3 263 0 
VA nytt bostadsområde 6 000 484 5 516 484 6 000 6 000 0 
Nytt bostadsområde 4 128 466 3 662 538 4 128 4 128 0 
Kommungemensam infrastruktur 600 474 126 474 600 474 0 
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Soliditet  
           2017      2016        2015           

Soliditet                42%    42%        39%       

Tillgångsförändring     -1,5%   6,6%      2,8%     

Förändr. eget kapital  -0,1%  13,3%     3,9% 
   

 

Kommunens soliditet uppgår till 42% vilket är  
oförändrat mot 2016. Tillgångarna har 
minskat med -1,5% och eget kapital har 
minskat med 0,1%. 

Kommunens soliditetsutveckling i % 

 

Koncernens soliditetsutveckling i % 

 

Koncernens soliditet uppgår vid årsskiftet till 
36 %. Soliditet visar hur stor del av 
tillgångarna som finansierats med eget 
kapital. Tillgångarna består av 
anläggningskapital (kapital i 

anläggningstillgångar för stadigvarande bruk) 
och rörelsekapital (kapital för framtida drift- 
och investeringsändamål). Kommunens egna 
kapital minskade med 0,2 Mkr. 
Anläggningskapitalet minskade med 25,1 Mkr 

och rörelsekapitalet minskade med 24,9 Mkr.  

Eget kapital Mkr(kommunen) 

 

 

Skuldstruktur 2017 2016 2015 

Total 
skuldsättningsgrad 

58 % 58 % 61% 

-varav 
avsättningsgrad 

6 % 5% 5% 

-varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 

15 % 22 % 17 % 

-varav långfristig 
skuldsättningsgrad 

37 % 31% 39 % 

 

Anläggningslånen uppgår vid periodens slut 
till 92,5 Mkr.  

De långfristiga skulderna uppgår till 45 Tkr 

per invånare vid årsskiftet.  
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Kommunens låneutveckling, Mkr inkl 
checkräkningskredit 

 

RISK - KONTROLL 

Likviditeten är ett mått på kortsiktig 
betalnings- förmåga. En hög likviditet visar på 
god finansiell beredskap. De likvida medlen 

uppgick till 56 Mkr vid årsskiftet. 

Kommunens likviditetsutveckling, Mkr 
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Utveckling av pensionsförpliktelser 
Pensionsåtaganden intjänade fr.o.m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och uppgår 
till 20 Mkr (inkl särskild avtalspension/ visstidspension och löneskatt). Pensionsförpliktelser 

intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen uppgår till 82 Mkr inklusive löneskatt. 

De totala pensionsförpliktelserna uppgår till 103 Mkr. Detta kan jämföras med de avsatta medel samt 
marknadsvärdet på pensionsfonden som uppgår till 19,6 Mkr. Skuldens täckningsgrad uppgår 

därmed till 19 % baserat på marknadsvärde. Återlånade till verksamheten är alltså 83 Mkr.  

 2017 2016 
   
Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande 
poster 

20 503 17 625 

Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt) 82 278 84 335 
Totala pensionsförpliktelser 102 781 101 960 
   
Öronmärkta medel tom 2017 till kommande pensionsutbetalningar 
(likvida medel) 

5 290 5 290 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 

14 352 
 

14 386 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 

 
14 352 

 
14 386 

Summa öronmärkta medel till kommande pensionsutbetalningar 19 642 19 676 
   
   
"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och finansiella 
placeringars marknadsvärde 
 enligt ovan) 

 
83 139 

 
82 284 
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Balanskrav 
 

Balanskravsutredning (Tkr) 2017 2016 2015 2014 
Årets resultat enligt resultaträkningen -187 17 196 4 917 -2 765 
Reducering av samtliga realisationsvinster -800 -79    
vissa reavinter enl undantagsmöjlighet      
vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet      
orealiserade förluster i värdepapper 33 10 336  
återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

  
    

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

-954 17 127 
5 253 -2 765 

Reservering till resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

  
-9 000 

 
-1 000 - 

Disponering från resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

954 
 

- - 

Balanskravsresultat 0 8 127 4 253 -2 765 

 
Återställning av balanskravsunderskott 
(Tkr) 

2017 
2016 2015 2014 

Kvar att återställa från tidigare år (ingående 
värde) 

0 
0 -527 -830 

 varav från år 2013   -527  
Årets resultat enligt 
balanskravsutredningen 

0 
8 127 

4 253 -2 765 
synnerliga skäl  avvecklingskostnader     1 424 
Synnerliga skäl omstruktureringsprojekt     1 330 
synnerliga skäl nedskrivning ishall Laisvall     314 
synnerliga skäl sänkning RIPS-ränta      
Kvar att återställa inom tre år (utgående 
värde) 

0 
0 0 -527 

 

Resultatutjämningsreserv (Tkr) 2017 2016 2015 2014 
Ingående värde 10 000 1 000 0 0 
Reservering till RUR  9 000 1 000 - 
Disponering av RUR -954  - - 
Utgående värde 9 046 10 000 1 000 0 
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Kommunallagen säger att om kostnaderna överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre 
åren. För att täcka årets balanskravsunderskott disponeras 954 tkr av resultatutjämningsreserven. 

Särskilt beslut om detta tas i samband med att årsredovisningen tas i kommunfullmäktige. 

 

Driftsprojekt 
 Kostnader Intäkter Netto  
Projekt, tkr 2017 
    
Destination Capacity Building in Sweden 2 832 2 832 0 
Barn och unga 1 528 1 483 -45 
Kvalitet nyanländas undervisning 641 641 0 
Vattenkraftsutbyggnadens miljöpåverkan 495 495 0 
Flyktingvän Arjeplog 239 288 49 

 

Det bedrivs 46 driftsprojekt i kommunen. Projekten som hel- eller delfinansieras är tidsbegränsade. 
Det största projektet ”Destination Capacity Building in Sweden” startade upp andra halvåret 2015. 
Projektets övergripande mål är att små och medelstora företag inom besöksnäringen i regionen ska 
vidga sin marknad, öka sin innovationskraft och stärka sin konkurrenskraft ur ett internationellt 
perspektiv. Kommunens bruttokostnad beräknas till 5,9 Mkr för hela projektperioden (2015-2018). 
Ett antal naturvårdsprojekt bedrivs sk LONA-projekt som finansieras via Länsstyrelsen. Den externa 
finansieringsgraden för de största projekten varierar mellan 90-100 %. Av samtliga projekt som 

bedrivs har 15 projekt en bruttokostnad större än 30 Tkr.
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Driftsredovisning per verksamhet inklusive interna poster 
 

Förvaltning Budget 2017 Utfall 2017 
Budget- 
avvikelse 2016 

Politisk verksamhet -6 919 -6 202 717 -6 749 

Kommunstyrelsen -183 697 -190 667 -6 970 -182 541 
- varav kommunledning -39 617 -36 229 3 388 -39 985 
- varav teknisk verksamhet -15 941 -18 538 -2 597 -16 663 

- varav barn- och utbildning -57 489 -55 586 1 903 -56 791 
- vara vård- och omsorg -70 650 -80 314 -9 664 -69 102 

Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd -5 527 -6 114 -587 -5 219 

Summa styrelser nämnder -196 143 -202 983 -6 840 -194 509 

      0   
Bidrag flyktingmottagningen 30 836 27 336 -3 500 42 800 
Årets pensionsutgift (inkl årlig avsättning) -4 091 -3 893 198 -4 014 

Återföring tidigare års avsättning pensionsfond     0   
Momsbidrag köp av verksamhet   1 412 1 412 588 

Pensionsskuldens kostnader utöver fördelat PO   -1 538 -1 538 -764 

Avskrivningar fordringar -70 -161 -91 -84 
Övriga finansiella kostnader/intäkter -15 223 238 -6 

Återbetalning FORA     0   

Reavinst/förlust försäljning anläggningstillgångar   1 029 1 029 79 

Planenliga avskrivningar -16 250 -15 173 1 077 -14 944 

Omföring till verksamheterna (avskr leasingbilar)   279 279 -1 792 

Nettokostnader -185 733 -193 469 -7 736 -172 646 

Skatteintäkter 139 063 139 709 646 137 950 
Generella statsbidrag o utjämning 54 452 56 158 1 706 54 481 
Finansiella intäkter 80 300 220 289 

Finansiella kostnader -3 122 -2 885 237 -2 880 

Summa 4 740 -187 -4 927 17 194 

Verksamheterna redovisar ett underskott med 
-6,8 Mkr. Det största underskottet återfinns 
hos vård och omsorg med 9,7 Mkr. Orsaken är 
i huvudsak kostnader för bemanningsföretag 
för sjukskötersketjänster. LSS verksamhetens 
kostnader har varit högre än beräknat då man 
även där tvingats köpa tjänster utifrån. 
Individ- och familjeomsorgen har anlitat 
bemanningsföretag samt haft dyra placeringar 

i familjehem. 
 
Teknisk verksamhet redovisar ett underskott 
med -2,6 Mkr där fastighetsförvaltningen och 
VA-verksamheten haft högre kostnader än 
beräknat. Fjärrvärmen redovisar ett 
underskott med 700 tkr som beror på ökade 
kostnader. Länstrafiken samt skolskjutsar 
överskred budget med 800 tkr. 
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Det största överskottet återfinns hos 
kommunledningen med 3,4 Mkr varav 2,7 
Mkr avser integrationsenheten som minskat 
verksamheten i takt med färre 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Barn- och utbildning redovisar ett överskott 
med 1,9 Mkr som till stor del består av 
svårigheter att rekrytera personal.  
 
Den politiska verksamhetens överskott med 
0,7 Mkr beror på lägre personalkostnader samt 
lägre underskottstäckning avseende elevhem 
till Stiftelsen Arjeploghus. 

 
Miljö- bygg- och räddningsnämndens 
underskott med 0,6 Mkr avser 
räddningstjänstens verksamhet som haft lägre 
intäkter och högre 
kostnader/personalkostnader än budgeterat. 
 
Finansförvaltningens överskott med 1,9 Mkr 
beror på reavinster vid försäljning av mark 
med 1 Mkr samt skatteintäkter och generella 
statsbidrag 1,7 Mkr. Intäkterna från 
Migrationsverket blev 3,5 Mkr lägre än 
budgeterat.   

 

Prognossäkerhet 
Ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till att en god ekonomisk 

hushållning upprätthålls är prognossäkerheten. 

Budgetavvikelse Tkr Prognos  Jan-
april 

Prognos jan-aug Bokslut 2017 

Politisk vht  205 324 7 17 
KS-Kommunledning -341 441 3 388 
KS- teknisk verksamhet -822 -1 839 -2 597 
KS – Barn- och utbildning  1 208 1 822 1 903 
KS – vård- och omsorg 7 -4 727 -9 664 
Miljö- bygg- och räddningsnämnd -479 -287 -587 
Finans förvaltning -3 348 -977 1 913 
Summa  -3 570 -5 243 -4 927 

 

Känslighetsanalys 
 

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% 

Generella statsbidrag med 1% 

Förändrad utdebitering med 1 kr 

Förändr. Befolkning 10 personer 

5 heltidstjänster (25 000) 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

+/- 

925 

1 700 

1 100 

520 

500 

6 300 

600 

2 100 
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MEDARBETARE 
 
Personal 
Antal anställda med månadslön den 31 december 
 

 2013 2014 2015   2016 2017 
Tillsvidareanställd
a totalt 

315 316 322 314 312 

Tillsvidare kvinnor 245 251 248 241 234 
Tillsvidare män 70 65 74 73 78 
Visstidsanställda 
totalt 

36 37 31 68 38 

Visstid kvinnor 28 23 23          
36 

30 

Visstid män 8 14 8 32 8 
Totalt 351 353 353 382 350 

 

     

      
Antalet anställda vid Arjeplogs kommun har 
ökat sedan 2016. 
Kommunen har 350 medarbetare och det 
motsvarar 329,9 årsarbetare. Motsvarande 
antal för 2016 är 382 medarbetare och 355,3 
årsarbetare.  

 
Jämn könsfördelning beaktas i 
rekryteringsarbetet men det är alltid 
kompetens som är avgörande. 
 
 

 
Fördelning tillsvidare- och visstidsanställda 
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Åldersfördelning tillsvidareanställda med månadslön 
 2013 2014 2015 2016 2017 
- 29 år 32 37 27 22 18 
30-39 år 54 54 62 69 67 
40-49 år 82 74 59 58 62 
50-59 år 111 106 99 100 102 
60- år 36 45 74 65 63 
Totalt 315 316 321 314 312 

 
Medelålder tillsvidareanställda med månadslön 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Alla 46,8 47,0 48,3 47,2 48,1 
Kvinnor 46,9 47,2 48,4 47,2 48,2 
Män 46,6 46,2 48,0 46,1 48,1 

 
Pension 
Tittar man 10 år framåt i tiden beräknas 116 medarbetare gå i pension om man utgår från pension 
vid 65 års ålder.  
 

Under 2017 avgick 5 medarbetare med pension vid 65 års ålder och valde 2 
medarbetare valde att ta pension före 65 års ålder. Vid årets slut fanns 
det 4 medarbetare som var äldre 65 år. 
 
Pensionsåldern är i princip höjd till 67 år i och med att det först då föreligger 
avgångsskyldighet enligt lag. Detta innebär att den anställde som inte begär att ta 
pension tidigare har rätt att behålla sin anställning till utgången av den månad då 
hon/han fyller 67 år. De allra flesta väljer dock fortfarande att sluta när de är 65 år. 
 
Enligt nu gällande pensionsavtal har den som önskar, rätt att avgå med pension 
tidigast från och med den månad då hen fyller 61 år.  

 
 
Sjukfrånvaro 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Total sjukfrånvaro 7,2% 8,1% 9,1% 8,2% 7,5% 
varav 
långtidssjukfrånvaro  

65,7% 61,7% 59,4% 55,4% 40,7% 

sjukfrånvaro män 5,1% 5,9% 6,1% 5,6% 6,3% 
sjukfrånvaro kvinnor 7,9% 8,9% 10,2% 9,3% 8,0% 
anställda - 29 år 3,2% 5,9% 7,4% 7,2% 7,4% 
anställda 30 - 49 år 6,7% 8,7% 9,2% 7,9% 6,7% 
anställda 50 år -  9,2% 8,6% 9,5% 8,9% 8,1% 

 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.  

År Totalt 
2018 14 
2019 13 
2020 17 
2021 12 
2022 7 
2023 10 
2024 17 
2025 11 
2026 9 
2027 6 
Totalt 116 
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Rehabilitering 
Som arbetsgivare har vi ett medansvar för den anställdes hälsa – både ur ett förebyggande och 
efterhjälpande perspektiv. Utifrån erfarenhet och forskning framkommer att en väl genomarbetad 
och tydlig struktur för arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning hos arbetsgivaren lönar sig – 
både för medarbetarna och för verksamheten. Vi vet också att samverkan mellan aktörerna i 
rehabiliteringsprocessen (arbetstagare, arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsovård, hälso- 
och sjukvård med flera) är en central faktor för att lyckas. Från och med 1 juli 2016 har kommunen 
ny företagshälsovård, A-hälsan. Ett intensivt kartläggningsarbete startade upp under hösten 2016, 
både långtidssjukskrivna och medarbetare med hög korttidsfrånvaro har kartlagts. Detta arbete har 
fortsatt under 2017. Utbildningsinsatser har genomförts med alla chefer med stöd av A-hälsan. 
 
Fokus riktas mot rehabiliteringsprocessen, som är både angelägen och viktig. Man får inte glömma 
bort att alla långtidssjukskrivna en gång varit friska och att god hälsa i arbetslivet kräver både 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Det är mycket viktigt att det preventiva 
perspektivet inte kommer i skymundan. 
 
Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, det vill säga åtgärder på 
arbetsplatsen för att underlätta för sjuka eller skadade att komma tillbaka i sitt arbete. Ansvaret 
omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. 
 
Arjeplogs kommuns fortsatta arbete ska fokusera på att 

• arbeta med ett förebyggande synsätt, där tidiga tecken på ohälsa uppmärksammas 
• analysera individens förutsättningar såväl medicinskt som kompetensmässigt 
• kartlägga möjliga placeringar och åtgärder inom kommunen 
• matcha individens förutsättningar mot detta 

 
Friskvård 
Alla anställda utom tre personalgrupper som inte har möjlighet till friskvård under ordinarie 
arbetstid har rätt till en friskvårdstimme per vecka under arbetstid. Grupperna som inte kan utföra 
friskvårdstimme under ordinarie arbetstid har rätt till ett friskvårdsbidrag med 500 kr per halvår mot 
uppvisande av kvitto. 
 
Tillbud, olycksfall, arbetsskador 
Det är viktigt att alla tillbud, olycksfall och arbetsskador rapporteras så att åtgärder kan vidtas för att 
undvika olyckor. Under året har personalkontoret fått in 43 rapporter om tillbud och olycksfall varav 
9 rapporter är allvarliga tillbud som även rapporterats till Arbetsmiljöverket. Rutiner för rapportering 
av tillbud, olycksfall och arbetsskador är upprättade och spridda inom organisationen. 
 
Föräldraledighet 
Andelen dagar med föräldraledighet som tagits ut av män har ökat sedan 2016 och männen har även 
tagit ut fler dagar per person än tidigare. Under 2017 tog de kvinnor som var föräldralediga i 
genomsnitt ut 64 dagar/person jämfört med 84,7 dagar/person 2016. För männen var motsvarande 
siffra 51,6 dagar/person 2017 och 26,6 dagar/person 2016.  
 
Under 2017 tog 60 personer ut sammanlagt 3 654 dagar med föräldraledighet. 2 880 av 
föräldraledigheten togs ut av kvinnor och 774 dagar togs ut av män. Kvinnorna står för 78,8 % av 
den totala föräldraledigheten och detta står ganska väl i proportion till att andelen anställda kvinnor 
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var 75 % vid slutet av 2017. 
 
Kvarstående semester 31 december 
Anställda med månadslön den 31 december 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Dagar 3 771 4 302 4 822 5 114 4 258 
Timma
r 

169 217 220 225 324 

 
Innestående kompensationstid den 31 december 
Timma
r 

2013 2014 2015 2016 2017 

Övertid 4 977 3 897 4 135 3 967 3 953 
Flextid 2 206 2 216 2 313 3 251 3 044 
Totalt 7 183 6 113 6 448 7 151 6 997 

 
Kommunens totala skuld till anställda för semester och okompenserad tid uppgår 2017-12-31 till drygt 
8,8 Mkr vilket är en minskning med drygt 985 Tkr sedan förra årsskiftet. 
 
Anledningen till den minskande skulden är att kommunen har hade färre anställda vid utgången av 
2017 än vid utgången av 2016. 
 
 
Personalkostnader  
Personalkostnaden redovisas utan po-pålägg på grund av att den är olika beroende på åldern hos de 
anställda. Som lägst läggs det på 10,21% och som högst 38,33%.  
 
Den totala lönekostnaden, utan po-pålägg, uppgick 2017 till 130,77 Mkr. Personalkostnaden har ökat 
med 3,2 procent sedan 2016 då den uppgick till 130,30 Mkr. 
 
Kostnaden för arvoden och förlorad arbetsförtjänst till politiker, utan po-pålägg, är i det närmaste 
oförändrad sedan förra året. 2017 uppgick kostnaden till 1,325 Mkr och motsvarande siffra för 2016 
var 1,314 Mkr. 
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KOMMUNSTYRELSEN POLITISK 
VERKSAMHET
 

Förutom att varje dag leverera omsorg i form av förskoleverksamhet, skola, hemsjukvård och 
äldreomsorg är vårt långsiktiga uppdrag att jobba med utvecklingen av det geografiska området, hela 
kommunytan. Det handlar om att kommunen ska vara attraktiv både för de som bor här och för de 
som ska flytta hit. Det måste finnas jobb, bostad och välfärd och det som ligger inom vår makt att 
jobba med ska vi göra på ett riktigt bra sätt. Vi behöver visa upp vår kommun på ett smakfullt sätt, 
jobba med den fysiska planeringen samt hela tiden jobba för att kommunen ska uppfattas som en 

kunskapsvänlig kommun. 

En av våra största utmaningar är kompetensförsörjningen, dvs att det finns rätt utbildade människor 
som vill jobba här. För att klara det behöver vi utmana strukturerna för högre utbildning. Utbildning 
måste alltid gå att få oavsett var man bor i landet. Så är det inte riktigt idag. Det jobbar vi inom 

kommunalförbundet Akademi Norr för att förändra. 

Tillgången till bostäder är ett eget kapitel i Arjeplogs Kommun. Möjligheten att hyra ut sitt hus under 
vinterhalvåret har gjort att människor kan finansiera sin fastighet även om man inte bor här, eller 
att man kan ha flera åretruntanpassade bostäder själv. Det har gjort att vi upplever en brist på 
bostäder. Dock är det så att den bristen har drivit upp priserna till den nivån att nyproduktion blir 
ett alternativ – vilket kommer att göra att vi ser att nya hus byggs på de tomtområden som vi under 
några år planerat. Det planerade ”Framtidens Äldreboende” med Särskilt boende och nya bostäder i 
form av Trygghetsboende tror vi också gör att hus där det idag bor äldre människor kan komma ut 
på marknaden. Vi har därför inte diskuterat att – i detta skede – bygga nya bostäder inom 

allmännyttan. 

Den omsorg vi levererar ska alltid vara av hög kvalitet. Att t ex maten är god och näringsriktig är en 
viktig faktor liksom att vi som arbetsgivare ska kunna erbjuda heltidstjänster till våra anställda. Allt 
bidrar till att våra brukare upplever att vi levererar hög kvalitet. Detta står inte i motsats till att en 
del av vårt arbete hela tiden består i att anpassa verksamheten till andra verksamhetsvolymer och 
till rimliga kostnadsnivåer. Kostar verksamheten ”rätt” summa pengar blir det också pengar över till 
mer utveckling och ett hjul som snurrar åt rätt håll. Samarbete med andra kommuner är nödvändigt 
både för att klara kostnadstrycket och för att ha de volymer som gör att vi kan ha eget folk med 

specialistkompetens – vilket är betydligt billigare än att hyra in tillfälliga resurser. 

De diskussioner som pågår på det nationella planet är viktiga. Just nu ser man över såväl 
kommunstrukturen som skatteutjämningssystemet och vi behöver bidra till de diskussionerna med 

våra kunskaper och våra insikter för att förändringarna ska bli bra ur vår synvinkel. 

De entreprenörer som finns i vår kommun är fantastiskt duktiga och det finns plats för fler. Vi 
arbetar för att tillvarata våra styrkor utifrån vår arktiska placering och den unika kunskap som finns 

och kan skapas här. 



 

32 
 

Slutligen: Vi behöver känna ett gemensamt ansvar för Arjeplogs utveckling så att vi möter 
framtidens utmaningar på ett bra sätt. Vi måste hjälpas åt att förverkliga det goda Arjeplog vi alla 

vill se, ett attraktivt och livskraftigt Arjeplog. 

 

 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 85 23 

Verksamhetens kostnader -6 287 -6 771 

Nettokostnader -6 202 - 6749 

Tilldelad ram 6 919 7 285 

Resultat 717 536 

   

Nettoinvesteringar 0 219 
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KOMMUNSTYRELSEN 
KOMMUNLEDNINGSVERKSAMHETEN 
 

I kommunledningsförvaltningen ingick under 2017 Utvecklingsenheten, Integrationsenheten, IT-

enheten, Kanslienheten, Personal- och ekonomienheten samt Tekniska enheten som särredovisas.  

Väsentliga ekonomiska händelser 
Kommunledningsförvaltningen går med ett överskott på en dryg halv miljon kronor under 2017, 
vilket till största delen beror på en vakans på posten som administrativ chef och sjukskrivningar. I 

övrigt har verksamheternas ekonomi förlöpt i enlighet med budget.  

Arbetet mot visionen 
• Fortsatt arbetet för att minska sjukfrånvaron tillsammans med A-hälsan.  
• Vidareutveckla arbetet med självservice för lönehantering för chefer, arbetsledare och 

medarbetare.  
• Arbetat hårt med att upprätta och följa rutiner för att få en så korrekt bokföring som möjligt.  
• Upprättande av internkontrollpolicy  
• Marknadsföring av kommunens attraktiva livsmiljö, evenemang och kulturaktiviteter som 

höstmarknad och samisk kulturvecka. Genom utvecklingspeng och kulturkraftsstöd 
stimulerat föreningars aktiviteter och andra arrangemang, allt från ”Top of Arjeplog” till 
konserter, berättarcafé och kulturresor. 

• Erbjudit kostnadsfria utbildningar, seminarier, studieresor och rådgivning för företag, 
särskilt fokus på besöksnäringen. Det handlar exempelvis om digital kommunikation, 
affärsutveckling, produktutveckling och kalkylering. 

• Ytterligare steg på vägen mot god planberedskap med tydlig redovisad politisk 
viljeinriktning för kommunens framtida utveckling  som underlättar för medborgare och 
näringsliv. 
 

Måluppfyllelse 
ATTRAKTIV PLATS: Målvärdet var att vara bland de 20 bästa kommuner i vår storlekskategori i 
SCB:s Medborgarundersökning avseende nöjdhet. Resultatet blev ett indexresultat på 62, jämfört 

med rikssnittets 60.  

SOCIAL DELAKTIGHET: Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska understiga 4 %, 

jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Det målet nås inte, resultatet ligger på 4,6 %.  

BRA FÖRETAGSKLIMAT: Antalet nya företag ska vara minst 12 st. Under året har 21 st startats, 

vilket innebär att målet nås med god marginal.  
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Satsningar 2017 
• Näringslivsutveckling genom strukturfondsprojekten Destination Capacity Building in 

Swedish Lapland och North Business Arena, som bland annat resulterat i offensiva turistiska 
marknadsföringsinsatser, produktutveckling och nya nätverk. 

• Samråd har genomförts och Åvddån- Framåt - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan 
har utställts för granskning. Planen syftar till att ska goda förutsättningar för utveckling och 
tillväxt som t ex bostadsbyggande, trafikmiljö och näringsliv. Naturinventering av föreslagna 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

• En mängd insatser enligt antagna program för natur, friluftsliv och fiske har genomförts. Det 
handlar om allt från vindskydd och leder till ansökningar för större utvecklingsprojekt som 
Fiskedestination Laisdalen.   

• Elever i årskurs 8 har fått åka till Norrbottensteatern. De fick även en guidetur bakom 
kulisserna och se en föreställning.  

• 3 pitesamiska introkvällar. 6 samiska seniorträffar. Sagostunder för barn och föräldrar.  
• Satsningar på olika sommarlovsaktiviteter ex fiske-skola, slöjd, pyssel, och drama-dans under 

sommarlovet. 
• Kultur-och föreningsdialog har genomförts. 
• Musik som integrationsprojekt.  
• Dewey och uppmärkning av medier i bibliotekets rum har tagit en stor del av arbetstiden.  
• Slutfört läsfrämjande projektet från Fjäll till kust som är länsgemensamt för biblioteken i 

Norrbotten och helt i linje med nationella mål för läsfrämjande. Samiska sång-och 
sagoläsning. 

• Sommarlovsaktiviteter har erbjudits till barn och unga med hjälp av bidrag från MUCF och 
kommunens sommarjobbare. Välbesökta och uppskattade inslag i bibliotekets lokaler.  
 

  

 

  

 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 24 871 23 864 

Verksamhetens kostnader -61 101 -63 849 

Nettokostnader -36 229 -39 985 

Tilldelad ram 39 617 47 843 

Resultat 3 388 7 858 

   

Nettoinvesteringar 1 410 1 007 
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KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA 
VERKSAMHETEN 
 

Tekniska enheten består av teknisk chef samt 3 enhetschefer för VA/renhållning, lokalvård, 
fastigheter och hade den 31/12 totalt 30 personal, alla arbetar inte heltid. Tekniska enheten ansvarar 
för kommunens mark, fastigheter, försäkringar, vatten/avlopp, fjärrvärme, renhållning, gator och 
parker och lokalvård inkl. sporthall. Ca 2/3 av budgeten är avgifts eller taxefinansierad, utfallet för 
2017 var ca 18,5 mkr och omsättningen för samma år var ca 52,6 mkr. Trots utfall över budget för 
2017 ser tekniska enheten att 2018 ska gå att lösa med den budget som är fastslagen i december 2017. 
Mycket av avvikelsen för 2017 är underhåll och där ska kostnaderna kapas till 2018 mest beroende 
på att vi nu har egen personal.  
 

Väsentliga ekonomiska händelser  
Totalt gör Tekniska enheten ett resultat på ca. 2,6 miljoner kronor sämre än budget, vilket är 800 000 

kronor sämre än de 1,8 miljoner kronor tekniska enheten förutspådde vid uppföljningen för tertial 2. 

 

Tekniska enheten har intäkter om ca. 2,7 mkr över budget, större delen av dessa härrör från framför 
allt renhållningen - 1,2 mkr över budget, fjärrvärme - 600 000 kronor över budget. För fjärrvärme 

verksamheten var 2017 ett rekordår försäljningsmässigt, ca. 15,4 GWh sålda. 

Ett av problemen för 2017 är de stora kostnadsökningarna som ej fanns i budget, totalt 4,7 miljoner 
kronor över budget. Kostnaderna finns inom alla budgeterade ansvar och några var kända redan till 

uppföljningarna Tertial 1 och 2. De största avvikelserna enligt nedan. 

 Oförutsett underhåll samt dålig verkningsgrad drog upp kostnaderna på 
fjärrvärmeverksamheten med ca 1,4 mkr. 

 Underhåll och servisbyten drog över budget med ca 1 mkr på VA 
 Återställning av 2016 års aktieägartillskott till Länstrafiken samt ny upphandling av 

kollektivtrafik ökade kostnaderna med ca 700 000 kronor. 
 Även ökade kostnader för underhåll inom fastigheter, renhållning och belysning. Fastigheter 

har även ökade kostnader på energi, tilläggas kan att stor del av underhållskostnaden för 
fastigheter är ombyggnationer 

 Budget för 2017 låg fortfarande inte i fas för verksamheten slamtömning, varför vi har ökade 
kostnader även där, dessa tas till större delen tillbaks på ökade intäkter.  

Personalkostnaderna för 2017 landade på 600 000 kronor över budget. Personalkostnaderna drog 
över inom samtliga ansvarsområden, undantaget ans. 15. Fjärrvärme med ca 90 000 kronor, teknisk 

Kostn/Int Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse
Totals 15 941 000 18 517 146 -2 576 146
Intäkter -31 366 100 -34 110 880 2 744 780
Kostnader 36 047 900 40 768 746 -4 720 846
Personalkostnader 11 259 200 11 859 281 -600 081
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chef anställde personal redan under hösten för att klara övergången till egen personal 2018. VA drar 
över budget i och med omorganisationen på tekniska då vi anställde fastighetschef. Fastigheter går 
över budget bl.a. beroende på sommar underhåll och övertid samt lokalvård där vi fick ökade 
kostnader i och med nedläggningen av Slagnäs skola och öppnande av ny förskoleavdelning i 

Arjeplog. 

Arbetet mot visionen 
• Tekniska enheten har under hösten 2017 arbetat intensivt med tillbakatagandet gällande drift 

av vattenverk, reningsverk och fjärrvärmeverk. Allt för att säkra kompetens och driftsäkerhet 
på lång sikt för kommunens medborgare. 

• Tekniska enheten har under hösten 2018 påbörjat projektering av en säkrare trafikmiljö för 
gångtrafikanter och attraktivare område runt grundskolorna, medborgarhus/gymnasium och 
sporthall. 

• Tekniska enheten har under 2017 haft projektledarträffar (internt) för att utveckla samarbetet 
mot lokala entreprenörer – Hur får vi fler entreprenörer att lämna anbud på våra 
upphandlingar. Detta arbete fortsätter under 2018. 

•  

Måluppfyllelse 
Bra företagsamhet - Entreprenader/tjänsteköp ska utföras av företag som har sin bas i Arjeplog. 

Målvärde 80%.  

• Under 2017 utfördes 15 st. upphandlingar i direktupphandlingsmodulen och i 8 st. gick 
avtalet till lokala leverantörer vilket ger ett utfall på 53%.  

• Mål ej uppnått. 

Hög kvalité i verksamheterna - Omsättning från försäljning, VA, RH och fjv undantagen, ska öka 

varje år. Målvärde 2%. 

• Intäkterna sjönk mellan åren 2016 och 2017 med 3,6 %. 2016 var ett rekordår för tekniska 
enheten på intäktssidan, både avgiftsfinansierat och på skattefinansierade verksamheter. 

• Mål ej uppnått. 

Kostnadseffektivitet - Alla tjänsteentreprenadköp över direktupphandlingsgräns ska ske i Visma. 

Målvärde 100 %. 

• Alla upphandlingar över direktupphandlingsgräns utfördes i Vismas 
direktupphandlingsmodul. Målet borttaget till 2018 då det nu ingår i Arjeplogs kommuns 
inköpspolicy. 

 Mål uppnått. 
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Satsningar 2017 
• Fastighetsenheten har renoverat och utfört mindre ombyggnationer av den så kallade 

Pangeafastigheten, allt för att öppna ytterligare förskoleavdelningar.  
• VA chef har projekterat vatten och avlopp till nya tomtområdet på Lugnet och nytt 

reningsverk i Adolfström. Genomfört utbyggnad av vatten och avlopp till nya industritomter 
på Maskinvägen.  

• 2 nya fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet. 
  

  

 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 34 090 35 051 

Verksamhetens kostnader 52 628 -51 714 

Nettokostnader -18 538 -16 663 

Tilldelad ram 15 941 15 725 

Resultat -2 597 -938 

   

Nettoinvesteringar 8 885 6 699 
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KOMMUNSTYRELSEN BARN- OCH 
UTBILDNING 
 

Väsentliga ekonomiska händelser 
Vakanser, bland annat på positionen som utbildnings- och kulturchef, men också svårigheter att 
rekrytera förskollärare, lärare och annan personal leder till överskott för 2017 motsvarande drygt 3 
procent av avdelningens budget. Det innebär å andra sidan att belastningen på behörig och befintlig 

personal är hög. 

Med anledning av kommunens ansträngda situation fick gymnasieskolans och grundskolans rektor 
direktiv att spara del av ram till andra verksamheter. Resultatet hjälps också av nedläggningen av 

förskolan och skolan i Slagnäs. 

Elevhemmet har en snäv budget med besparingar på personal och material. Ett visst underskott i 

resultatet beror framför allt på höga personalkostnader drivna av sjuklöner och komptid. 

Arbetet mot visionen  

• Enkelt och snabbt att få barnomsorgsplats i förskolan. 

• Större utbud i kulturskola och kulturella aktiviteter. 

• Hög kvalitet i grundskolan. 

Måluppfyllelse 

Social delaktighet: God måluppfyllelse. Utbildningsinsatser inom nyanländas lärande och 
språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling inom bemötande genomförd. Elevråd träffas 
regelbundet. Rastaktiviteterna har blivit fler och bättre. Slöjd-, återbruks- och matträffar med vuxna 

elever från SFI. Språkhandledning för personal vid vuxenutbildningen. 

Hög kvalitet: Delvis god måluppfyllelse. Utvärderingar och systematiskt kvalitetsarbete utförs enligt 
plan. På gymnasieskolan behöver andelen lärare med legitimation och behörighet fortfarande bli 

högre. Handledning och bemötande träning på elevhemmet. 

God arbetsgivare: God måluppfyllelse. Gruppstärkande aktiviteter genomförs enligt plan i så väl 
förskola som gymnasieskola och arbetsmiljöarbetet i grundskolan fortsätter. 

Satsningar 2017 

• Två nya avdelningar på Öberga förskola. 

• Språkutvecklande projekt tillsammans med Skolverket. 

• Trivselsatsning på gymnasieskolan. 

• Utemiljö och förråd vid motorlabbet. 

• Anställt pedagoger i teater/drama och skapande/bild. 
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• Elever i årskurs 8 har fått åka till Norrbottensteatern. 

• Slutfört läsfrämjandeprojekt på biblioteket. 

• Sommarlovsaktiviteter i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor.  

 

 

 

 

 

 
  

 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 10 298 9 941 

Verksamhetens kostnader -65 884 -66 732 

Nettokostnader -55 586 -56 791 

Tilldelad ram 57 489 58 859 

Resultat 1 903 2 086 

   

Nettoinvesteringar 190 251 
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KOMMUNSTYRELSEN VÅRD- OCH OMSORG 
 

Vård- och omsorgsverksamhetens ansvarsområde är väldigt stort, inom samtliga ansvarsområden 
arbetar vi med att hålla en god kvalitet som präglas av en värdegrund där omsorgstagaren/kunden 
ska leva utifrån sin identitet och sin personlighet. Vi ska ge våra kunder en professionell och god 
service. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med riktlinjer och rutiner för alla 
verksamhetsområden har arbetats fram. 
 

Väsentliga ekonomiska händelser  

Årets resultat för Vård- och omsorgsverksamhet visar ett underskott med ca 9 664 tkr. 

Våra största avvikelser under året som påverkar resultatet negativt. 

- Hyreskostnader Norrskenet och Facklan. 
- LSS-boende i andra kommuner. 
- Bemanningskostnader för Sjuksköterskor. 
- Bemanningskostnader för Socialsekreterare. 
- Vård på institution, flera placeringar. 
- Stängda OBS-platserna under sommaren. 

 
Intäkterna:  
Prognosen visar ett överskott med ca 1 740 tkr,  
Inom ansvar 30, VOV-kontoret redovisas projekten inom vht 711 och här har vi samtliga intäkter 
samlade vilket medför ett stort överskott i rapporten under intäkter, kostnaderna utfaller på 
personalkostnader och övriga kostnader inom projekten, detta är en verksamhet som vid årets slut 
inte ska belasta kommunens budget. 
Vi har minskade intäkter för hyra och omvårdnad när vi flyttar omsorgstagare från Norrskenet till 
Vaukagården/Tallbacken vilket medför färre platser inom särskilda boenden. Kostserviceenheten får 
minskade intäkter då Integrationsenheten slutar att ta mat från kostservice fr.o.m. juni, 2017 samt 
färre matabonnemang till särskilda boenden. Intäkterna från försäkringskassan inom personlig 
assistans är högre än budgeterade. OBS-platserna har varit stängda under sommaren vilket medfört 
lägre intäkter än budgeterade. 
 
Kostnaderna:  
Prognosen visar ett underskott med ca 10 287 tkr,  
Vi har mycket höga kostnader till bemanningsföretag för sjuksköterskor samt även kostnader för 
bemanning av socialsekreterare. LSS-boende i andra kommuner kostar stora pengar under året, del 
av kostnaderna saknas i budget. Hyrorna för Facklan och Norrskenet finns med hela året i och med 
att inget köp av fastigheten ännu är klart. Inom Biståndsenheten har flera placeringar varit aktuella 
under året. Priserna för inköp av livsmedel har ökat mer än beräknat under året samt att en avdelning 
för 30 barn har öppnats inom förskolan under hösten som mat ska levereras till.  
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Personalkostnaderna:  
Prognosen visar ett överskott med ca 1 118 tkr,  
Här är det främst personalkostnaderna på Norrskenet som berörs då det blir personalminskningar i 
samband med flytt av omsorgstagare till Vaukagården/Tallbacken. Personalkostnaderna på 
Vaukagården/Tallbacken är högre an budget men detta kompenseras till viss del med överskottet 
från Norrskenet. Inom Biståndsenheten är lönekostnaderna lägre än budget, vakanta tjänster och 
föräldralediga där vi inte lyckats med rekrytering, vi har även utbetalat ett avgångsvederlag under 
sommaren som belastar denna verksamhet samt att Mirakelgården är vilande i dagsläget. Även inom 
Hälso- och sjukvårdsenheten har vi relativt låga personalkostnader för sjuksköterskor då vi inte har 
lyckats att rekrytera till vakanta tjänster, kostnader för bemanningstjänster är desto större. Våra 

anställningar inom projekten finansieras med de intäkter vi har beviljats. 

 

Arbetet mot visionen 
ATTRAKTIV LIVSMILJÖ:  

Vi arbetar för att våra omsorgstagare ska kunna bo hemma så länge som möjligt, vi försöker så långt 
som möjligt att tillgodose varje enskilds behov. Vi arbetar för att våra insatser skall vara av god 
kvalitet och kontinuitet, att våra omsorgstagare ska känna en trygghet vilket medför att man kan bo 

hemma längre.  

KVALITET:  

Arjeplogs kommun ska ha en bra äldreomsorg. Det har under en längre period varit svårt att rekrytera 
personal till både tillsvidareanställningar och vikariat vilket medfört att ordinarie personal har 
arbetat extra för att täcka upp luckorna inom de särskilda boendena. Detta har påverkat arbetsmiljön 

negativt på arbetsplatserna.  

Genom att slå ihop särskilda boenden kan vi samordna personalen, skapa en bättre arbetsmiljö och 

ge bättre omsorg till de boende.  

Kostserviceenheten arbetar med att förbättra kvalitén på måltiderna, anpassa kosten till de kunder 
vi har, förändra matsedelns innehåll och hur den presenteras, man serverar även mer av ekologiska 

livsmedel.  

KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Arjeplogs kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, vi jobbar 
kontinuerligt med ekonomiska frågor så att det ska finnas en god kunskap och förståelse inom 

samtliga enheter och dess ekonomiska förutsättningar.  

Uppföljningar sker löpande inom samtliga ansvarsområden.  
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Måluppfyllelse  

Mål 1: Hög kvalitet 

Vi arbetar för att våra omsorgstagare ska trivas och känna sig nöjda med den omsorg som dom får. 
Vi ska tillhandahålla mat och måltider av hög kvalitet. Vårdplaner ska finnas för samtliga 
omsorgstagare samt att vi ska revidera ledningssystem och upprätta riktlinjer. Inom samtliga 
områden är arbetet påbörjat och vi planerar att nå målen under året, en förutsättning för att nå målen 
är att vi lyckas rekrytera personal till vakanta tjänster. Personalen ska känna sig delaktiga till att nå 

målen.  

Målet är inte uppfyllt, en orsak till detta är att vi inte lyckats rekrytera personal till alla vakanta 
tjänster. 

Mål 2: Social delaktighet 

Samordnade individuella planer ska öka i MEDDIX, vi ska uppdatera genomförandeplaner för alla 
omsorgstagare. Laga önskade måltider vid särskilda boenden och hemtjänsten, omsorgstagarna ska 

känna sig belåtna av den mat som serveras. 

Målet är till stor del uppfyllt. 

Mål 3: Kostnadseffektivitet 

Vi ska minska kostnaderna för köp av externa tjänster, här är det framförallt tjänster för 
sjuksköterskor som köps, vi arbetar kontinuerligt med rekrytering av sjuksköterskor och vår 
förhoppning är att kunna tillsätta de flesta vakanta tjänsterna under året och därmed minska 
kostnaderna. Vår äldreomsorg ska bedrivas kostnadseffektivt här är vi en bit på vägen, i och med 
flytt av omsorgstagare från Norrskenet till Vaukagården/Tallbacken så kommer kostnaderna att 
minska under året framförallt personalkostnaderna. Inom kostserviceenheten ska man minska 
volymen på den mat som slängs , här jobbar vi med information till våra kunder. Stora kostnader för 
bemanning av sjuksköterskor, nya och förlängda placeringar inom Biståndsenheten samt 
bemanningskostnader för socialsekreterare. Vi har haft hyreskostnader under hela 2017 för 
Norrskenet och Facklan i avvaktan på köp av fastigheten. Utbetalning av avgångsvederlag vilken 

även det är en negativ post för att vi ska kunna uppnå målet. 

Målet är inte uppfyllt. 

Satsningar 2017 

• Framtidens äldreboende. Vi planerar och står inför en stor förändring i och med 
framtidens äldreboende.  

• Vi planerar för ett LSS-boende i Lugnetskolans tidigare lokaler och hoppas att den 
verksamheten kan vara igång under 2018. 
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• Norrskenets omsorgstagare har flyttat till Vaukagården/Tallbacken till 
Vaukagården/Tallbacken. 

• Vi har flyttat OBS-platserna från Norrskenet till Vaukagården/Tallbacken 

• Ny organisation inom Vård- och omsorg, ett stort arbete är gjort under hösten och 
organisationen börjar ta form och kommer att arbetas efter i början av 2018. 

• Mekanisk nyckelhantering har installerats hos våra omsorgstagare inom hemtjänstens 
arbetsområde både i tätorten och glesbygden. 

• Upprättat rutin inom hemtjänsten för utförande av insatser hos våra omsorgstagare. 

• Installerat elektroniska körjournaler till alla leasingbilar inom Vård- och 
omsorgsverksamheten, vilket medför förenklad hantering för personalen samt en 
kvalitetssäkring inom verksamheterna.  

• Vid årsskiftet hade vi samtliga tjänster inom Individ- och familjeomsorg tillsatta. 

• Vi jobbar kontinuerligt med rekryteringar av personal, vår målsättning är att kunna 
tillsätta vakanta tjänster, detta medför bl.a. lägre kostnader för bemanningsföretag, bättre 
arbetssituation för vår personal, mindre övertid och vi tror även på en lägre sjukfrånvaro 
då det finns ordinarie personal på tjänsterna.  

• Biståndsenheten har tagit över all myndighetsutövning och därav har 2 socialsekreterare 
flyttats från Integrationsenheten, personalen flyttar till samma lokaler. 

• LVU-utbildning för personal och politiker. 

• Kost- och nutrition, här har vi ökat kompetensen för samtlig berörd personal bl.a. genom 
utbildning. 

• Palliativ vård, E-hälsa, mobil dokumentation inom Treserva är några av det saker vi har 
jobbat med under året. 

• Personalen inom Rehab har vidareutbildats i lyftteknik för att i sin tur kunna utbilda vår 
omvårdnadspersonal. 

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi har två projektanställda handledare inom 
äldreomsorgen som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i 
grupp och enskilda träffar. Vi är beviljade medel för 2017. Under förutsättning att 
riksdagen beviljar medel avser regeringen att avsätta medel t.o.m. 2018. Vår förhoppning 
är att fortsätta med projektet även under 2018. 

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser 
som ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete. Vi är beviljade medel för 2017. 
Under förutsättning att riksdagen beviljar medel avser regeringen att avsätta medel även 
under 2018 och 2019. Vår förhoppning är att fortsätta med projektet även under 2018 och 
2019. 

• Vi har flera andra projekt inom VoV som vi arbetar med, projekten finansieras med 
externa medel bl.a. inom  Psykisk hälsa, Våld i nära relationer, Bättre liv för sjuka äldre, 
IBIC, Anhörigstöd. 

• Inom kostservice har man investerat och bytt ut delar av maskinparken.  
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 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 24 090 24 795 

Verksamhetens kostnader -104 404 -93 897 

Nettokostnader 80 314 -69 102 

Tilldelad ram 70 650 67 922 

Resultat -9 664 -1 180 

   

Nettoinvesteringar 1 158 196 
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MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMND 
 

Väsentliga ekonomiska händelser 
Miljö- bygg- och räddningsnämndens verksamheter beräknar ett resultat på minus 545 tkr. 
Räddningstjänstens resultat uppgår till minus 1076´. och består av ökade personalkostnader pga. 
nyrekryteringar, nytt löneavtal för brandmännen samt utbildningar och minskade intäkter på 
entreprenad/verksamhetsförsäljning. Nytt handlingsprogram för år 2017-2019 har antagit av Kf och 
det kan med föra lägre personal kostnader pga minskad personal Satsning på arbetsmiljöåtgärder 
”Friska brandmän” samt inköp av räddningsmaterial har medfört ökade kostnader. Något lägre 
intäkter pga. mindre externa utbildningar. Budget ramen  för räddningstjänsten har under ett antal år 
varit för låg i förhållande till verksamheten. Vi har anlitat Arvidsjaur kommun med hjälp med 
livsmedelstillsynen pga för lite egna personella resurser och det har renderat i att det ekonomiska 
resultatet minskat. 

Arbetet mot visionen 
Genom nämndens löpande tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel skapas förutsättningarna för 
en attraktiv livsmiljö för medborgare, besökare och företag. Detta leder i sin tur till en kreativ tillväxt 
inom kommunen då olika riskfaktorer minskar. 

För Arjeplogare och företag är det viktigt med god kvalité i vår handläggning av bygglov, strandskydd 
m.m. Bygglov för företag och alla andra skapar tillväxt i vår kommun. Vi behöver skapa mer resurser 
för att klara de handläggningstider som Plan o Bygglagen (PBL) föreskriver. Vi fick förstärkning på 
den administrativa sidan i slutet av året och hop det kommer att lös en stor del av den 
arbetsbelastning som finns på kontoret. ÖP kommer under våren /sommaren att  vara klar. En bra 

avvägd LIS-plan ger bra tillväxt i kommunen. 

Genom förebyggande både teoretiskt och praktiskt brandskydds och HLR utbildning till skolelever 
och företag samt egen personal bidra med kunskap om att förebygga olyckor och att kunna ta hand 

om dessa då dom uppstår. Även ett bra tillsynsarbete skapar attraktiv livsmiljö och tillväxt.  

Måluppfyllelse 
Förvaltningen kommer delvis att uppfylla de två uppsatta målen. Miljöenhetens resultat av den 

planerade kontrolltiden för 2017, utifrån det lägsta resursbehovet för kontrollinsatser. 

Planerad kontrolltid för Receptfria läkemedel var 75 % och vi åstadkom 0 % 

Planerad kontrolltid för Tobak var 72 % och vi åstadkom 58 % 

Planerad kontrolltid för Livsmedel (inkl. dricksv) var 70 % och vi åstadkom 82 % 

Planerad kontrolltid för Hälsoskydd (inkl. avl+vp) var 83 % och vi åstadkom 67 % 

Planerad kontrolltid för Miljöskydd 79 % (inkl. B+C+U) och vi åstadkom 77 % 

Förklaring till resultaten 
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Den tillgängliga tiden för tillsynsinsatser år 2017 är beräknad utifrån 2,5 heltidsarbetande (0,5 var 
sjukskriven) men resursbehovet för tillsyn enligt utredningen var betydligt högre. Den planerade 
kontrolltiden (i procentsats) har således beräknats efter det lägsta resursbehovet för tillsynsinsatser 

som eventuellt kunde tillgodoses (om inte något oförutsett skulle inträffa).   

Den planerade kontrolltiden för livsmedel skulle inte uppnås och lösningen blev att under hösten 

köpa tjänst från Arvidsjaur kommun för 25 livsmedelsobjekt.  

Från mitten av januari fram till början av augusti månad var personalresurserna 2,5 heltidsanställda 
men därefter slutade en inspektör och fram till november var vi således endast 1,5 heltidsarbetande.  
I slutet av året ökade den som varit sjukskriven sin tjänst till heltid och vi har därefter varit 2,0 
heltidstjänster. Vanligtvis baseras planeringen om lägsta resursbehovet på 3,0 tjänst. Genom tidigare 
gjorda behovsutredningar har det visat sig att resursbehovet för att kunna utföra det normala behovet 
av kontrollinsatser motsvarar 3,7 heltidstjänster. Hög belastning inom bygg sidan, mycket jobb med 
DP. Bygglovsärenden samma nivå som 2015. (119)Det är positivt med administrativa stödet under 

2017. Förhoppning för 2018 är att det skapas resurser för att gör det som krävs enligt PBL. 

• Attraktiv plats 

Vi ska arbeta för en trygg och säker miljö för medborgarna. Genom vårt tillsynsarbete inom 
områdena miljö, hälsa och livsmedel ska medborgarna känna sig säkra då de inhandlar livsmedel i 
restaurang eller butik. De ska även känna sig trygga i den inre och yttre miljö som de vistas i. Genom 
utbildning ska vi höja kompetensen på egen personal och allmänheten inom olycksförebyggande 
arbete med inriktning på HLR och brandskunskap. Planberedskapen ska vara god så att möjlighet 
finns för ny etablering i kommunen.  

Målet uppfyllt.  

• Hög kvalitet i verksamheten 

Vi ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Vårt tillsynsarbete inom 
miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. Medborgarna ska känna 
att inkomna ärende påbörjas snabbt och att beslut fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. 
Det ska visa sig genom en hög kompetens hos räddningstjänst personalen vid olika insatser. Arbete 
för att förhindra och begränsa ytterligare skador på människor, egendom och miljö. Målsättningen 
är att klara handläggningstider enl Plan och Bygglagen. 

Målet till stor del uppfyllt.  

Satsningar 2017 
• Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt-/lungräddning. 
• Vi jobbar med mångfald för att integrera nyanlända. 
• Projektet ”Friska brandmän” där vi arbetar med att ta hand om röksmittat material ute på 

brandplatsen för att minska exponeringen. Det är ett led i att minska risken för olika 
cancersjukdomar.  

• Vi har satsat på kompetensutveckling inom tillsynsområdet. 
• Vi har satsat på personalrekrytering och lyckats fylla grupperna för tillfället. 



 

47 
 

• Vi har satsat på kompetensutveckling styrkeledare,  Behovet är ytterligare fem stycken inom 
1 - 3 år . 

• Vi satsar på utveckling av samverkan inom RRSL med lika arbetssätt inom 
rökdykning/livräddning/släckinsatser. Detta för att kunna bistå varandra, kommuner 
emellan med samma arbetssätt. 

• Vi har satsat på ett nytt verksamhetssystem inom hela Norrbotten för Räddningstjänsten. 
• Friska brandmän har vi satsat på 2016-2017.  

 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 4 473 5 219 

Verksamhetens kostnader -10 587 -10 303 

Nettokostnader 6 114 -5 219 

Tilldelad ram 5 527 5 299 

Resultat -587 80 

   

Nettoinvesteringar 0 276 
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KOMMUNENS KVALITET I KORTHET - KKiK 
 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och är en hjälp för kommuner att mäta sin funktion, kvalitet och effektivitet. Arjeplogs kommun 
har deltagit i mätningarna sedan 2013 och vi kan använda siffrorna får att jämföra oss med andra 
och oss själva över tid. 2017 deltog över 258 av Sveriges 290 kommuner i KKiK.  

 

 

Arjeplog 2017 Vår trend Rikssnitt

1

Hur många får svar på en enkel fråga 
via e-post inom två arbetsdagar?

63 % (2016) 86%

2

Hur många får svar på en enkel fråga 
från en handläggare via telefon?

44 % (2016) 52%

3

Hur många uppfattar att de får ett 
gott bemötande när de ställt en enkel 
fråga via telefon?

77 % (2016) 81%

4

Hur många timmar i veckan har 
biblioteket, simhallen och 
återvinningsstationen öppet utöver 
08.00-17.00 på vardagar?

29h 58h

5

Hur många av de som fick plats på 
förskolan erbjöds plats på det datum 
de önskat?

92% 60%

6

Hur lång var väntetiden för de som 
inte fick plats på förskolan på det 
datum de önskat?

7 dagar 30 dagar

7

Hur lång är väntetiden för att få plats 
på ett äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats?

41 dagar 57 dagar

8
Hur lång är handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd?

Ingen uppgift, för få 
mätpunkter

- 16 dagar

Arjeplog 2017 Vår trend Rikssnitt

9
Hur trygga är eleverna i skolan?       
(Åk 9)

77% 83%

10

Hur många olika vårdare från 
hemtjänsten besöker en äldre person 
under 14 dagar?

14 vårdare 15

11
Hur många barn per personal är det 
planerat för i kommunens förskolor?

5,2

Tillgänglighet

Trygghet
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Arjeplog 2017 Vår trend Rikssnitt

13
Hur god är kommunens 
webbinformation till medborgarna?

67 (indexresultat) 79

14

Hur väl möjliggör kommunen för 
medborgarna att delta i kommunens 
utveckling?

69 (indexresultat) 57

Arjeplog 2017 Vår trend Rikssnitt

15
Vad är kostnaden för ett inskrivet 
barn i förskolan?

134 tkr (2016) 142 tkr

16a

Vilket resultat når eleverna i årskurs 
6 i kommunen i de nationella proven? 
Andel som fått godkänt betyg i alla 
ämnen. 

70% 76%

16b

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven? 
Andelen elever som uppnått 
fastställda kravnivåer i ämnena. 

84% 69%

17
Andel behöriga elever till något 
nationella program på gymnasiet?

84% 84%

18
Elevers syn på skolan och 
undervisningen i årskurs 9? 

73/100 7/100

19
Kostnad per betygspoäng i årskurs 9? 525 tkr 440 tkr

20

Andelen elever som tagit examen i 
gymnasiet och bor i kommunen. 
Resultat av de gymnasieutbildningar 
som kommunens elever tar del av. 

55% 72%

21
Kostnad per elev i ett 
gymnasieprogram

216 tkr 128 tkr

22
Vilka kvalitetsaspekter finns inom 
särskilt boende?

Redovisas separat -

23
Vad kostar en plats i kommunens 
särskilda boende?

963 tkr 898 tkr

24

Andel brukare som är ganska eller 
mycket nöjda med sitt särskilda 
boende?

72% 83%

Delaktighet och information

Kommunens effektivitet
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Kommunens effektivitet Arjeplog 2017 Vår trend 
Rikssnit

t 

25 

Vilket omsorgs- och serviceutbud har 
hemtjänst finansierad av kommunen? 

Redovisas separat -   

26 
Kostnad per vårdtagare inom 
hemtjänsten i kommunen? 

263 tkr 2 268 tkr 

27 
Andel brukare som är ganska eller 
mycket nöjda med sin hemtjänst? 

96% 1 92% 

28 
Vilka kvalitetsaspekter finns inom 
LSS? 

Ej tillämpligt -   

29 

Andelen ungdomar som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad 
insats/utredning? 

100% 2 78% 

 

 

  

Arjeplog 2017 Vår trend Rikssnitt

30
Andelen förvärvsarbetare i 
kommunen

85% 79%

31
Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

4,6% 4,2%

32
Hur många nya företag har startats 
per 1000 invånare i kommunen?

10,5 5,2

33

Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen?

Har inte deltagit - 72

34
Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

13 12,1

35

Hur effektiv är kommunens hantering 
och återvinning av hushållsavfall?

35 (indexresultat) 39

36

Hur stor är kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala antalet 
bilar?

Uppgift saknas - 34%

28%
37

Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?

25%

Samhällsutveckling
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KONCERNENS BOLAG OCH STIFTELSER 
 

STIFTELSEN SILVERMUSEET 
Måluppfyllelse:  

 

STIFTELSEN ARJEPLOGHUS 
Måluppfyllelse:  

  

Mål
Prognos 

uppfyllelse
Uppfyllelse 

2017

Central roll som spetskompetens i kulturarvs- och 
kulturlandskapsfrågor

Spetskompetens för utveckling av långsiktigt hållbara 
landskapsbaserade verksamheter

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

Ökat samarbete med länets museer
Aktiv roll som kunskapsförmedlare till allmänhet, skola, 
förvaltning och näringsliv

Arena för ett brett kulturutbud i regionens sydvästra delar

Ökad bredd och volym i informationsflödet

Bibehållen hög nivå av pedagogiska aktiviteter
Bibehållet högt antal museibaserade fritidsaktiviteter för 
barn och ungdom

Fortsatt hög vetenskaplig publicering (minst tre 
vetenskapliga artiklar)

Ökat besökstal

Kvalitativa mål

Kvantitativa mål

Mål
Prognos 

uppfyllelse
Uppfyllelse 

2017

Ta fram en underhållsplan

Minska det eftersatta underhållet
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Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2017 2016
Resultat 139 6
Anläggningstillgångar 9510 9 335
Omsättningstillgångar 5075 7 443
Skulder o avsättningar 7845 10 123
Eget kapital 6740 6 655
Soliditet % 46 40
Investeringar 0 0
Antal anställda män 4 3
Antal anställda kvinnor 7 6
Lön VD/styrelse 49 39
Lön övriga 4918 4 388
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Stifte lsen Silvermuseet

Stiftelsen driver Silvermuseet med 
utställningar, föreläsningar, 
dokumentation samt 

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2017 2016
Resultat 5 -1
Anläggningstillgångar 65 640 68 240
Omsättningstillgångar 7 142 9 248
Skulder o avsättningar 69 612 74 323
Eget kapital 3 170 3 165
Soliditet % 4 4
Investeringar 0 0
Antal anställda män 5 6
Antal anställda kvinnor 2 2
Lön VD/styrelse 18 14
Lön övriga 2 732 2 632
Fastighetsinteckningar 0 0
Företagsinteckningar 0 0

Stiftelsen Arjeplogshus

Stiftelsen äger och förvaltar 324 
bostads- lägenheter, elevhem med 119 
elevrum samt  garage och bilplatser.

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2017 2016
Resultat 0 0
Anläggningstillgångar 59 59
Omsättningstillgångar 0 0
Skulder o avsättningar 0 0
Eget kapital 59 59
Soliditet % 100 100
Investeringar 0 0
Antal anställda män 0 0
Antal anställda kvinnor 0 0
Lön VD/styrelse 0 0
Lön övriga 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Företagsinteckningar 0 0

Stiftelsen Arjeplogs Turism

Bedrev tom 1998 verksamhet vid turist-
anläggningen. Stiftelsen är viliande.

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2017 2016
Resultat -0,5 -0,5
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 597 598
Skulder o avsättningar 0 0
Eget kapital 597 598
Soliditet % 100 100
Investeringar 0 0
Antal anställda män 0 0
Antal anställda kvinnor 0 0
Lön VD/styrelse 0 0
Lön övriga 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Företagsinteckningar 0 0

Kraja AB

Bolaget ligger vilande.

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2017 2016
Resultat 0,0 -0,2
Anläggningstillgångar 127 127
Omsättningstillgångar 10 10
Skulder o avsättningar 0 0
Eget kapital 137 137
Soliditet % 100 100
Investeringar 0 0
Antal anställda män 0 0
Antal anställda kvinnor 0 0
Lön VD/styrelse 0 0
Lön övriga 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Företagsinteckningar 0 0

Dr Einar Wallquist minnesfond
Har till ändamålet att understödja och 
uppmuntra vetenskaplig forskning och 
kulturaktiviteter i Silvermuseets 
verksamhet.
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   Koncernen Kommunen 

RESULTATRÄKNING (tkr)  Not 2017 2016 2017 2016 

       
Verksamhetens intäkter  2 122 632 156 203 121 989 133 529 
Verksamhetens kostnader  3,24 -297 492 -310 401 -300 285 -291 098 
Avskrivningar  4,11-13 -18 043 -17 412 -15 173 -15 075 
Verksamhetens nettokostnader   -192 903 -171 610 -193 469 -172 644 
       
Skatteintäkter   5 139 709 137 950 139 709 137 950 
Generella statsbidrag och utjämning  6 56 158 54 481 56 158 54 481 
Finansiella intäkter  7 546 417 300 289 
Finansiella kostnader  8 -3 553 -4 040 -2 885 -2 880 
       
Resultat före extraordinära poster   -43 17 199 -187 17 196 
       
Årets resultat  9 -43 17 199 -187 17 196  

 
 Koncernen Kommunen 

KASSAFLÖDESANALYS 2017 2016 2017 2016 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster 2 964 20 953 2 398 19 787 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     
- Av- och nedskrivningar 18 043 17 412 15 173 15 075 
- Gjorda avsättningar/ just föreg.års resultat 3 390 2 589 2 878 1 601 
- Erhållen ränta 546 417 300 289 
- Erlagd ränta -3 554 -4 040 -2 885 -2 880 
 21 335 37 331 17 864 33 872 
     

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 34 10 34 10 
Ökning/minskning varulager -249 -44 -138 -12 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 643 -10 342 17 711 -9 911 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -28 142 22 163 -25 317 21 891 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 621 49 118 10 154 45 850 
     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillg.  -521  -521 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -11 921 -8 328 -11 642 -8 129 
Sålda materiella anläggningstillgångar  80   
Placeringar i övrfinan. anläggningstillgångar -248 -54 -42  
Avyt/amort av övrfinan. anläggningstillgångar 90  50  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 079 -8 823 -11 634 -8 650 
     

Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 19 000 1 023 19 000 1 023 
Amortering av skuld -5 170 -19 100 -320 -19 000 
Periodiserade anläggningsavgifter 53 593 53 593 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 883 -17 484 18 733 -17 384 
     
Årets kassaflöde 12 425 22 811 17 253 19 816 
     
Likvida medel vid årets början 53 805 30 994 39 206 19 390 
Likvida medel vid årets slut 66 230 53 805 56 459 39 206 
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BALANSRÄKNING(tkr)  Not 2017 2016 2017 2016 
       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningsstillgångar  10 326 837 326 837 
Mark, byggnader och tekn. 
anläggningar 

 11 
297 401 303 299 233 391 237 173 

Maskiner och inventarier  12 9 825 10 769 8 195 8 664 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

 13 
36 36 35 36 

Finansiella anläggningstillgångar  14 10 880 10 723 2 394 2 402 
Summa anläggningstillgångar   318 467 325 663 244 341 249 112 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga placeringar  15 14 352 14 386 14 352 14 386 
Förråd mm  16 2 033 1 784 1 239 1 101 
Fordringar  17 29 218 46 861 29 303 47 014 
Kassa och bank  18 66 230 53 805 56 459 39 206 
Summa omsättningstillgångar   111 833 116 836 101 353 101 707 
Summa tillgångar   430 301 442 449 345 694 350 819 
       

Eget kapital       
Eget kapital   156 336 139 137 146 873 129 677 
Årets resultat   -43 17 199 -187 17 196 
Direktbokning mot eget kapital   -54    
Summa eget kapital  19 156 239 156 336 146 686 146 873 
Därav resultatutjämningsreserv      10 000 
       

Avsättningar       
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 20,26 
25 292 21 902 20 503 17 625 

Andra avsättningar       
       

Skulder       
Långfristiga skulder  21 190 724 178 073 126 241 108 740 
Kortfristiga skulder  22 58 046 86 188  52 264 77 581 
Summa eget kapital och skulder   430 301 442 499 345 694 350 819 
       

Ställda säkerheter       
Ansvarsförbindelser  23 83 770 89 849 153 048 159 680 
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR KOMMUNEN 
OCH KONCERNEN INKLUSIVE 
REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning.  
 
Följande avvikelser finns: 

· Kommunen följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. 
Målsättningen är att en sådan dokumentation ska finnas upprättad från och med år 2018. 

· RKR 11.4 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Arbetet med komponentindelning har 
under 2016 påbörjats för årets investeringar. Anläggningar anskaffade 2015 och tidigare har inte 
indelats i komponenter med undantag för fjärrvärmeverksamheten där investeringar från och med 
2010 komponentindelats. Avskrivningstiden för dessa objekt är justerade utifrån bokförda värdet och 
resterande livslängd. 

 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av- och 
nedskrivningar. Med investeringar menas tillgång som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en 
anskaffningskostnad som överstiger 1 prisbasbelopp exklusive moms. Datorer betraktas som 
förbrukningsinventarier och skrivs av det år som de köpts in. 
 
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas 
bedömda ekonomiska livslängd. 
Avskrivningar beräknas från den månad tillgången tas i bruk. Investeringar anskaffade 2016 har avskrivits i 
komponenter och även fjärrvärmeverksamhetens investeringar från och med 2010 komponentindelats. 
 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till 
detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 
 
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar 
som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels 
-handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
-har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. 
Den är beräknad av KPA med antaganden om löneutveckling, inflation, med mera som lämnas av SKL. 
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Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen” vilket innebär att: 
• Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
• Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i 

balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser. 
• Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. 

Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet. 
 
Särskild löneskatt med 24,26% är beräknad på samtliga pensionsförpliktelser.  
 
Leasingavtal som är klassificerade som finansiella redovisas under anläggningstillgångar och förpliktelsen att 
betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Upplysning om årliga leasingkostnader avseende 
operationella leasingavtal redovisas i separat not.  
 
Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 4.2.  
 
Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet vid anskaffningstillfället elimineras. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i den sammanställda 
redovisningen.  
 
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.  
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Not 2 Intäkternas fördelning 

 2017 2016  
Kommunen    
Verksamheternas intäkter enligt driftsredovisning 160 698 177 703  
Interna intäkter på verksamheterna -17 738 -23 075  
Interna kalkylerade kapitalkostnader -20 971 -21 099  
Summa 
 
Därav jämförelsestörande poster 

121 989 
 
 

133 529 
 
 

 
 
 

Reavinst försäljning fastigheter 1 029   
    
Koncernen    
Koncernens intäkter    
Kommunen 94 852 127 721  
Silvermuseet 8 004 7 119  
Stiftelsen Arjeploghus 19 776 21 363  
Summa 122 632 156 203  
    
Koncerninterna intäkter har eliminerats med: 12 112 10 828  

 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

 2017 2016  
Kommunen    
Verksamheternas kostnader enligt driftsredovisningen -338 994 -335 272  
Justeras:    
Interna kostnader på verksamheterna  17 738 23 075  
Interna kalkylerade kapitalkostnader 20 971 21 099  
Summa -300 285 -291 098  
Koncernen    
Kommunen -273 533 -286 078  
Silvermuseet -10 250 -9 494  
Stiftelsen Arjeploghus -13 709 -14 828  
Kraja AB  -1  
Einar Wallquists minnesfond    
Summa koncernens kostnader -297 492 -310 401  
    
    
Koncerninterna kostnader har eliminerats med: -12 112 -10 828  
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Not 4 Avskrivningar 

 
 

2017 
 

 
 

2016 
 

Byggnader och mark -12 770 -12 805 
Maskiner och inventarier -2 403 -2 270 
Summa avskrivningar -15 173 -15 075 

 

Not 5 Skatteintäkter/Medlemsbidrag 

 2017 2016 
Preliminära skatteintäkter 140 143 138 422 
Justering slutavräkning föregående år 154 123 
Preliminär slutavräkning innevarande år -589 -595 
Summa 139 709 137 950 
 
 
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

 2017 2016  
Inkomstutjämningsbidrag 27 572 23 991   
Strukturbidrag 6 774 6 779   
Regleringsavgift -28 -99  
Kostnadsutjämningsbidrag 17 408 21 037   
Avgift för LSS-utjämning -6 821 -7 725   
Kompensation sociala avgifter för unga    
Engångsmedel flyktingsituation  4 045 3 422  
Kommunal fastighetsavgift 7 209 7 075   
Summa 56 158 54 480 4   
 
 
Not 7 Finansiella intäkter 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Utdelningar/resultat från värdepapper 242 124    
Räntor 272 44  268  
Räntebidrag      
Ränteintäkter kundfordringar 32 45  32 45 
Övriga finansiella intäkter  204   244 
Summa 546 417  300 289 
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Not 8 Finansiella kostnader 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
Räntekostnader 2 971 3 303  2 487 2 727 
Ränta på pensionskostnader 548 727  364 143 
Nedskrivning finansiella tillgångar 34 10  34 10 
Summa 3 553 4 040  2 885 2 880 
Därav jämförelsestörande kostnader      
Nedskrivning finansiella tillgångar 34 10  34 10 
 
Not 9 Årets resultat 

 2017 2016    
Kommunen      
Årets resultat enligt resultaträkningen -187 17 196      
      
Koncernens       
Kommunen -187 17 196      
Stiftelsen Silvermuseet 139 6     
Stiftelsen Arjeplog Turism 0 0    
Stiftelsen Arjeploghus 5 -2    
Kraja AB 0 -1    
Einar Wallquist minnesfond 0 0    
Summa resultat kommunkoncern -43 17 199       
 
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Ingående anskaffningsvärden 1 819 2 132  1 819 2 132 
Försäljningar och utrangeringar  -833   -833 
Omklassificeringar      
-Årets aktiverade inköp  521   521 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 819 1 819 

 
1 819 1 819 

      
Ingående avskrivningar -981 -1 288  -981 -1 288 
Arets avskrivningar -511 -526  -511 -526 
Försäljningar och utrangeringar  833   833 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 492 -981  -1 492 -981 
Utgående restvärde enligt plan 326 837  326 837 
      
I samband med försäljningen av Kraja fritidsanläggning har kommunen köpt namnrättigheten av Kraja AB 
för 50 tkr. Restvärdet är nedskrivet till 1 krona. Inget beslut rörande namnrättigheten har fattats , därför 
kvarstår tillgången. 
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Mark och övrig fast egendom      
Ingående anskaffningsvärden 1 893 1 893  1 893 1 893 
Årets förändringar      
Försäljningar och utrangeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 893 1 893 

 
1 893 1 893 

      
Verksamhetsfastigheter      
Ingående anskaffningsvärden(inkl bidrag) 219 151 218 551  219 151 218 551 
Årets förändringar      
Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
Årets aktiverade utgifter, inköp 1 886 600  1 886 600 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 21 278 21 278  21 278 21 278 
Försäljningar och utrangeringar      
Omklassificeringar 819   819  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 243 134 240 429 

 
243 134 240 429 

      
Ingående avskrivningar( inkl bidrag) -107 671 -100 948  -107 671 -100 948 
Avgår ack. avskrivningar där IB=0      
Bidrag/avgifter överfört till skuld -12 192 -11 648  -12 192 -11 648 
Omklassificeringar fr. affärsvht      
Årets avskrivningar -6 877 -6 723  -6 877 -6 723 
Utgående ackumulerade avskrivningar -126 740 -119 319  -126 740 -119 319 
      
      
Fastigheter för affärsverksamhet      
Ingående anskaffningsvärde (inkl bidrag) 118 290 114 494  118 290 114 494 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 30 781 30 781  30 781 30 781 
Årets aktiverade utgifter, inköp 2 415 1 248  2 415 1 248 
Årets statliga stöd      
Försäljningar och utrangeringar      
Omklassificeringar 620 2 548  620 2 548 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 152 106 149 071 

 
152 106 149 071 

      
Ingående avskrivningar (inkl bidrag) -46 504 -41 734  -46 504 -41 734 
Bidrag/avgifter överfört till skuld -24 613 -23 138  -24 613 -23 138 
Omklassificeringar fr. vht-fastigheter      
Årets avskrivning -4 638 -4 770  -4 638 -4 770 
Utgående ackumulerade avskrivningar -75 755 -69 642  -75 755 -69 642 
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 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Publika fastigheter      
Ingående anskaffningsvärden (inkl 
bidrag) 24 916 23 578 

 
24 916 23 578 

Avyttringar och utrangeringar      
Årets aktiverade utgifter, inköp 784 1 282  784 1 282 
Årets statliga stöd      
Bidrag/avgifter överfört till skuld 5 108 5 108  5 108 5 108 
Omklassificeringar 94  55  94 55 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 30 902 30 023 

 
30 902 30 023 

      
Ingående avskrivningar (inkl bidrag) -14 491 -13 540  -14 491 -13 540 
Avyttringar och utrangeringar      
Bidrag/avgifter överfört till skuld -2 753 -2 503  -2 753 -2 503 
Årets avskrivningar -894 -951  -894 -951 
Utgående ackumulerade avskrivningar -18 138 -16 994  -18 138 -16 994 
      
Fastigheter för annan verksamhet      
Ingående anskaffningsvärde 146 904 147 676  10 708 10 669 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 17 081 17 081  17 081 17 081 
Årets aktiverade utgifter, inköp 2 059   2 059  
Årets statliga stöd  -108   -108 
Försäljningar/utrangeringar  -811    
Omklassificeringar  147   147 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 166 044 163 985 

 
29 848 27 789 

      
Ingående avskrivningar -38 259 -36 779  -4 792 -4 431 
Bidrag/avgifter överfört till skuld -4 352 -3 847  -4 352 -3 847 
Årets avskrivningar - 2 757 -2 234  -362 -361 
Avskrivningar avyttringar/utrangeringar  754    
Utgående ackumulerade avskrivningar -45 368 -42 106  -9 506 -8 639 
      
Ingående nedskrivningar -36 600 -36 600    
 -36 600 -36 600    
      
Pågående nyanläggningar      
Ingående anskaffningsvärde 2 561 3 022  2 561 3 022 
Utgifter under året 4 898 2 306  4 619 2 306 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 1 543   1 543  
Årets statliga stöd/försäljningar -1 543   - 1543  
Under året genomförda omfördelningar -1 534 -2 767  -1 534 -2 767 
Utgående balans 5 925 2 561  5 646 2 561 
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 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Utgående restvärde enligt plan 297 401 303 299  233 391 237 172 
 
 
Not 12 Maskiner och inventarier 

 Koncernen  Kommunen 
 2016 2016  2017 2016 
      
Maskiner       
Ingående anskaffningsvärden 2 495 2 316  2 495 2 316 
Årets förändringar      
-Årets aktiverade utgifter, inköp  179   179 
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Omklassificeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 495 2 495 

 
2 495 2 495 

      
Ingående avskrivningar -1 556 -1 367  -1 556 -1 367 
Årets förändringar      
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Avskrivningar -206 -189  -206 -189 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 762 -1 556  -1 762 -1 556 
      
      
Inventarier 3 år      
Ingående anskaffningsvärde 432 868  432 868 
Årets förändringar      
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0  -436   -436 
-Årets aktiverade utgifter, Inköp      
Omklassificeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 432 432 

 
432 432 

      
Ingående avskrivningar 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Avskrivningar 

-324 
 

-81 

-634 
435 
-125 

 -324 
 

-81 

-634 
435 
-125 

Utgående ackumulerade avskrivningar -405 -324  -405 -324 
      
Inventarier 5 år (koncern 5-10 år)      
Ingående anskaffningsvärden 8 812 8 522  595 297 
Årets förändringar      
-Årets aktiverade utgifter, Inköp  675   476 
-Omklassificeringar      
-Försäljningar och utrangeringar  -385   -178 
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
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 Koncernen  Kommunen 
 2016 2016  2017 2016 
      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 812 8 812 

 
595 595 

      
Ingående avskrivningar -6 261 -6 086  -148 -253 
Årets förändringar      
-Försäljningar och utrangeringar  362   178 
-Avskrivningar -582 -538  -107 -74 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 843 -6 261  -255 -149 
      
Inventarier 10 år      
Ingående anskaffningsvärden 10 656 10 420  10 656 10 420 
Årets förändringar      
-Omklassificeringar      
-Försäljningar och utrangeringar  -129   -129 
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 1 422 365  1 422 365 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 078 10 656 

 
12 078 10 656 

      
Ingående avskrivningar -6 614 -5 817  -6 614 -5 817 
Årets förändringar      
-Försäljningar och utrangeringar  129   129 
-Avskrivningar -894 -926  -894 -926 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 508 -6 614  -7 508 -6 614 
      
Bilar      
Ingående anskaffningsvärden 6 111 4 333  6 111 4 333 
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Försäljningar och utrangeringar      
-Årets aktiverade utgifter, Inköp  1 778   1 778 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 111 6 111 

 
6 111 6 111 

      
Ingående avskrivningar -2 984 -2 554  -2 984 -2 554 
Årets förändring      
-Avgår ack avskrivningar där IB=0      
-Avskrivningar -603 -430  -603 -430 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 587 -2984  -3 587 -2984 
      
Utgående restvärde enligt plan 9 825 10 769  8 195 8 664 
      
 
 
Not 13 Övriga materiella anläggningstillgångar 
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 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Konst      
Ingående anskaffningsvärden 49 49  49 49 
Årets förändringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 49 49 

 
49 49 

      
Ingående avskrivningar -13 -13  -13 -13 
-Avskrivningar  -    
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 -13  -13 -13 
Utgående restvärde enligt plan 36 36  36 36 
      
Balanslåneposter      
Balanslåneposter Stiftelsen Arjeploghus      
Summa övriga materiella 
anläggningstillgångar 36 36 

 
36 36 

 
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Aktier och andra andelar i dotterbolag    500 500 
Övriga aktier och andelar 10 180 9 973  544 502 
Grundfondskapital    650 650 
Långfristiga fordringar 700 750  700 750 
Summa  10 723  2 394 2 402 
 
Under året har kommunen förvärvat aktier i Inera AB för 42 tkr. En långfristig fordran har skrivits ned med 
50 tkr. 
 
Not 15 Kortfristiga placeringar 

 2017 2016     
       
Räntebärande värdepapper och fonder 14 352 14 386         
Summa 14 352 14 386         
 
 
 
tkr Anskaffnings 

värde 
Bokfört 

värde 
Marknadsvärde 

bokslutsdag 
Noterade räntebärande papper 15 090  14 352 14 352 
 
Nedskrivning av bokfört värde till marknadsvärde har gjorts med – 34 tkr under 2017, vilket blir totalt 738 
tkr.  
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Not 16 Förråd 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
Förråd 794 683    
Exploateringsmark 637 637  637 637 
Varulager fjärrvärmeverk 602 464  602 464 
Summa 2 033 1 784  1 239 1 101 
 
Not 17 Fordringar 

 Koncernen  Kommunen 
 2016 2016  2016 2016 
      
Kundfordringar 12 006 9 829  12 201 10 372 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 10 621 9 329 

 
10 562 10 422 

Mervärdeskattefordringar 80 511  80 511 
Statsbidragsfordringar 6 350 25 892  6 350 25 634 
Övriga kortfristiga fordringar 161 1 300  110 75 
Summa 29 218 46 861  29 303 47 014 
 
Not 18 Kassa och bank 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Kassa och bank 66 230 53 805  56 459 39 206 
Summa 66 230 53 805  56 459 39 206 
      
Varav privata medel inom individ- och 
familjeomsorg -111 -132 

 
-111 -132 

 
 
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr (50 000 tkr) 
 
Not 19 Eget kapital 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Eget Kapital      
Ingående eget kapital  156 336 139 137  146 873 129 677 
Årets resultat -43 17 199  -187 17 196 
Direktbokning mot eget kapital -54     
Utgående eget kapital 156 239 156 336  146 686 146 873 
Därav resultatutjämningsreserv    9 046 10 000 
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Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 
 Koncernen  Kommunen 

 2017 2016  2017 2016 
      
Ingående avsättning 20 899 18 426  16 622 15 137 
Pensionsutbetalningar -412 -405  -405 -398 
Nyintjänad pension 2 510 1 859  2 223 1 475 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 470 179  364 143 
Sänkning diskonteringsräntan 78 584    
Förändring av löneskatt 526 290  526 290 
Övrigt 31 -34  -17 -25 
Utgående avsättning 24 102 20 899  19 313 16 622 
      
Avsättning förtroendevalda 958 807  958 807 
Löneskatt förtroendevalda 232 196  232 196 
Utgående avsättning förtroendevalda 1 100 1 003  1 190 1 003 
Utgående avsättning 25 292 21 902  20 503 17 625 
 

 

 

Förbundet har överenskommelser om följande pensionsförmåner     
Visstidspension (ingår ovan) 28 87  
 
Förmånerna omfattar överenskommelser avseende ett visstidsförordnande.  
Visstidspension utges till förtroendevald i enlighet med antagna bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (Kf § 91/2001). Årets utbetalningar uppgår till 60 tkr. 
 
 
Not 21 Långfristiga skulder 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Ingående låneskuld 142 892 161 992  73 500 92 500 
Nästa års amortering som kortfristig 
skuld   

 
  

Nyupplåning under året 19 000   19 000  
Årets amortering -4 850 -19 100   -19 000 
Utgående låneskuld 157 042 142 892  92 500 73 500 
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 157 042 142 892  92 500 73 500 
Skulder till koncernföretag    59 59 
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 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
      
Finansiell leasing 745 1 024  745 1 024 
Summa 157 787 143 916  93 304 74 583 
      
Ingående anläggningsavgifter 
/investeringsbidrag 34 157 35 035 

 
34 157 35 035 

Årets avgifter/bidrag 1 596 1 827  1 596 1 827 
Resultatförda avgifter/bidrag -2 816 -2 705  -2 816 -2 705 
Summa 32 937 34 157  32 937 34 157 
Summa långfristiga skulder 190 724 178 073  126 241 108 740 
    
   2017 2016 
Förfallotider 
Låneskuldens struktur - lånelängd 
Andel rörliga lån      0% 0% 
Andel som förfaller efter 5 år    52 % 59 % 
 
Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor 
Andel med rörlig ränta   
Andel med fast ränta   100 % 100 % 
Summa   100 %   100 % 
 
Genomsnittlig ränta    2,25 % 2,95 % 

 

Not 22 Kortfristiga skulder 

 Koncernen  Kommunen 
 2017 2016  2017 2016 
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut  19 000   19 000 
Skulder till koncernföretag    810 900 
Leverantörsskulder 15 601 13 283  14 737 12 598 
Löneskulder inkl semesterlöner 11 619 13 092  10 740 12 387 
Övriga kortfristiga skulder 8 079 7 289  6 208 6 722 
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 22 747 33 524 

 
19 767 25 974 

Summa 58 046 86 188  52 264 77 581 
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Not 23 Ansvarsförbindelser 

 Koncernen  Kommunen 
 2017-12-31 2016-12-31  2017-12-31 2016-12-31 
      
Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses 
förmögenhet   

 

  
      
Ingående ansvarsförbindelse pensioner 84 335 92 457  84 335 88 217 
Pensionsutbetalningar -2 637 -2 880  -2 637 -2 757 
Aktualisering -278 -1 433  -278 -1 520 
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 2 003 1 352  2 003 1 027 
Sänkning diskonteringsräntan      
Förändring löneskatt -401 -828  -401 -758 
Bromsen  -    
Övrigt -744 -451  -744 126 
Utgående ansvarsförbindelse pensioner 82 278 88 217  82 278 84 335 
      
Aktualiseringsgrad (den andel av 
personakterna för anställd personal som 
är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställning) 93 % 86% 

 

93 % 88% 
      
      
Övriga ansvarsförbindelser      
      
Borgen Stiftelsen Arjeploghus, 
Sparbanken   

 
 200 

Borgen Stiftelsen Arjeploghus, 
Kommuninvest   

 
64 542 69 292 

Förlustansvar egna hem 222 271  222 271 
HSB Bostadsrättsföreningen Lugnet 1 217 1 305  1 217 1 305 
Pensionsborgen Stiftelsen Silvermuseet    4 789 4 277 
Fastighetsbranchens arbetsgivarorg. 53 56    
Summa 1 492 1 632  70 770 75 345 
Summa ansvarsförbindelser 83 770 89 849   153 048 159 680 
      

 

Arjeplogs kommun har i december 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan   
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medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Arjeplogs kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 175 565 563 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 179 362 254 kronor.  

 
 
Not 24 Operationella leasingkostnader 

 2017 2016       
         
Nominella värdet av leasingavgifter fördelar sig enligt följande:         
         
Förfaller till betalning inom ett år 991 1 243         
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 1 182 1 558            
           
         
Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella 
leasingavtal uppgår under året till följande:         
Kontorsmaskiner, kopiatorer 222 301       
Fordon, bilar 586 531       
Trygghetslarm 578 518       
Summa 1 386 1 350           
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