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Vår vision: världskänd, attraktiv, kreativ 
 

Arjeplogs kommun arbetar för att 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 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” – det är 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 och kommunens möjligheter.    
 
”Attraktiv livsmiljö - i takt med människors ökade rörlighet, boende och kompetens blir platsens 
attraktivitet allt viktigare för att attrahera företag och invånare. 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 unika 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. När en kreativ idé omsätts till en produkt eller tjänst som 
används bidrar denna till tillväxt. För detta behövs både pionjärer och entreprenörer med olika sorters 
kreativa egenskaper. Vi kan tillsammans skapa ett tillåtande klimat som stimulerar en kreativ tillväxt 
som både är innovativ och hållbar.  
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
    
 

Under 2019 har vi satt ett nytt budgetsystem i 
drift. Det har varit både nödvändigt och 
efterlängtat! Även om själva budgetarbetet 
avsett år 2020 så har vi kunnat se början på 
Prislappsmodellen och därmed skapat tydligare 
struktur kring vilka verksamheter som måste 
anpassa munnen efter en mindre matsäck och 
vilka verksamheter som ligger bättre till. 

Under arbetet med budgetmodellen fick vi de 
första prognoserna för innevarande år – 2019. 
Kommunstyrelsen var i juni månad, utifrån 
dessa prognoser, fullständigt eniga om att dra i 
bromsen och kommunicera hur nödvändigt det 
är att både hålla budget och dessutom – i det här 
läget – göra mer än så. Månatliga uppföljningar 
och en vilja till att bidra till helheten från 
samtliga verksamheter har gjort situationen 
något bättre även om vi – ekonomiskt -  inte nått 
ända fram. 

Vi vet att det är inom skolan som vi har de allra 
största ekonomiska utmaningarna framför oss. 
Antalet barn har minskat kraftigt i skolan – 
grundskolan har t ex gått från 400 till 260 barn 
de senaste 20 åren och verksamheten har därför 
anpassats löpande. Det är komplicerat när 
antalet barn blir lågt för det är stor skillnad på 
en klass och två klasser och vi måste kräva att 
alla kostnader ändå ska hålla ett slags rikssnitt. 

För äldreomsorgens del pågår planeringen av 
det nya äldreboendet. Det är mycket pengar det 
är frågan om och vi vill hellre gå sakta och göra 
rätt än tvärtom. Det är viktigt att det blir riktigt 
bra. Både för de boende och för personalen. 

En av de allra viktigaste frågorna som vi arbetar 
med är att arbetsmarknaden ska vara mer 
komplett. Här måste finnas jobb av alla sorter. 
Våra akademiskt utbildade ungdomar i 
förskingringen ska kunna flytta tillbaka till ett 
kvalificerat jobb lika mycket som de som har 
andra utbildningar och erfarenheter. Staten kan 
bidra med grunderna för arbetsmarknaden – 
och gör så redan idag – men  

 

utbildningssystemet skulle kunna ha en annan 
fördelning av platser och vi måste jobba med 
både påverkan och de förutsättningar som 
klimat och geografi ger. Det gör vi inom 
Argentis som arbetar för att fylla vår Science 
Park, Arjeplog Exploration Node, med 
innehåll. Och det gör vi inom Stiftelsen 
Silvermuseet som bevisat att 
forskningsframgångar inte kräver 
campusnärvaro! 

På riksplanet har den nya kostnadsutjämningen 
mellan kommunerna beslutats. Från Arjeplogs 
sida har vi varit med och påverkat arbetet så 
mycket vi kunnat genom kontakter med 
utredningen, debattartiklar och uttalanden. 
Utfallet har stor betydelse för oss. Vi har fått ett 
tillskott på ett antal miljoner att ta med oss in i 
det nya budgetåret och bättre, eller kanske mer 
exakta, verktyg för kommande budgetar. 

Vi har också – med liv och lust – deltagit i 
arbetet med Kommunutredningen. Det kan 
aldrig nog förklaras på riksplanet hur det i 
praktiken är att styra och leda en kommun med 
så små resurser – av alla sorter – som Arjeplog 
har. Detta är fakta som man tagit till sig och 
som bidragit till skrivningarna i själva 
utredningen, som när detta skrivs, överlämnats 
till civilministern. 

Det är viktigt att vi fortsätter jobba både för att 
förfina våra verktyg internt och för att skapa 
förståelse och förändring externt. Arjeplog är 
ett strålande exempel på en kommun som gör 
verkstad av bägge delarna. 

Nu går vi framåt, jobbar på och ser till att 
pengarna räcker och att förståelsen utifrån ökar! 

 

Britta Flinkfeldt  

Kommunstyrelsens ordförande  
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Verksamhetsredovisning 
Nedan presenteras en sammanfattning av kommunens verksamheter och stiftelser och deras arbete 
under 2019. Där inkluderas ekonomisk uppföljning, satsningar under året samt eventuella 
investeringar. Här redovisas även avdelningens eller förvaltningens måluppfyllelse.  

 

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet 
Arjeplogs kommuns övergripande verksamhet består av kommunchef samt kommunledningsstab. 
Kommunens övergripande verksamhet har arbetar med frågor som berör hela kommunen. Under 2019 
har fortsatt mycket energi lagts på den förändrade organisationsstrukturen som trädde i kraft 1 januari 
2018. Allt kommer inte på plats på en gång varvid behov av mindre justeringar kommer upp efter hand. 
Vidare var omfattningen av de styrdokument som behövde revideras så omfattande att det arbetet har 
fortsatt under 2019, vi är inte i mål utan det kommer även fortgå under 2020. 

Under 2018 påbörjade vi arbetet med en ny budgeteringsmodell som har fortsatt under 2019 och ligger 
till grund för budget 2020. Arbetet har varit väldigt omfattande och bygger i stort på att verksamheterna 
skall få pengar motsvarande en riksgenomsnittlig kvalitetsnivå där hänsyn är tagen till lokala 
förutsättningar. I detta har fastighets- och overheadkostnader fördelats ut i verksamheterna så att inga 
centrala budgetar ligger kvar vars syfte är att bekosta annans verksamhet. Arbetet har tagit mycket kraft, 
dels för att jobba fram modellen men även ute i verksamheterna där man tvingats jobba med 
budgetprocessen på ett helt nytt sätt. Modellen har tagits emot förhållandevis bra och skapat avsevärt 
förbättrade dialoger rörande ekonomi och dess förutsättningar bland chefer på alla nivåer.  

Under 2019 såväl som under 2018 har två stora strategiska projekt drivits där staben haft en ledande 
roll. Det ena omfattar försäljningen samt utbyggnaden av kommunens fibernät (A-net). Nätet såldes 
under hösten 2017 till Telia samtidigt som erhållna medel för bredbandsutbyggnad överläts i syfte att 
möjliggöra en utbyggnad inom kommunen. Under 2018 skedde löpande dialoger vars syfte var att 
överföra information kring övertagandet av A-net samt om den kommande utbyggnaden av nätet. Av 
många anledningar har projektet dragit ut otroligt mycket på tiden, orsakerna är många men till vårt 
försvar så har de i huvudsak legat utanför vår möjlighet till påverkan. En omstart har skett under slutet 
av 2019 då nya personer trätt in i ledande positioner hos Telia varvid vi hoppas på att fysiskt arbete kan 
komma att påbörjas under första halvåret 2020. 

Det andra strategiska projektet som bedrivits är Framtidens äldreboende, där kommunens hälsocentral 
förvärvades av Region Norrbotten under 2018. Verksamheten har jobbat med att ta fram detaljer över 
vad vi vill ha och detta har omsatts i skisser samt i en bedömd kostnad. Tyvärr steg den bedömda 
kostnaden i sådan grad i förhållande till den beräkning som låg till grund för val av alternativ att projektet 
tvingades att bromsa upp. Ny väg valdes under året som var att se över möjligheten att samverka med 
privat aktör. En samverkansparter upphandlades och skall under 2019 tillsammans med kommunen 
överse möjligheten till att bilda en kooperativ hyresrättsförening.  

Gällande samverkan på övergripande kommunal nivå så har vårt medlemskap i Skellefteregionen samt 
Region 10 prioriterats. Inom Skellefteregionen så har arbetet huvudsakligen kretsat inom kompetens-
utvecklingsområdet, turistisk samverkan samt frågor inom IT-området och då främst rörande e-tjänster. 
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Inom Region 10 (R10) så har fortsatt påverkansarbete bedrivits bland annat syftande till att påvisa våra 
förutsättningar och utmaningar. I övrigt så har gemensamma remissvar arbetats fram, grunderna har 
lagts för ett omfattande näringslivsprojekt samt fyra fokusområden att jobba med lyfts fram som 
prioriterade. 

För att hitta vägar till samverkan inom närområdet så pågick under 2018 ett omfattande arbete med att 
se över möjligheterna till bildandet av en gemensam nämnd inom miljö och bygg tillsammans med 
Norsjö, Malå samt Sorsele. Arbetet bedrevs under större delen av 2018 utan att komma fram till en 
slutlig lösning. Förhoppningarna var att hitta en lösning tidigt under 2019 för att kunna gå igång redan 
vid halvårsskiftet. Tyvärr så ändrade sig en av kommunerna i ett sent skede varvid målsättningen om 
gemensam nämnd för närvarande inte är aktuell. Trots motgången så jobbas det vidare i syfte att hitta 
andra gemensamma lösningar där samverkan är i fokus. En samverkan som realiserades under året var 
en gemensam inköpsfunktion med Arvidsjaur som huvudman där A-kommunerna samt ett antal 
kommuner från Västerbottens inland gått ihop för att effektivisera våra inköp. Funktionen har varit igång 
sedan halvårsskiftet 2019. 

Satsningar under året 
I linje med strategiska satsningar och prioriterade åtgärder utpekade i Lokal utvecklingsstrategi och 
översiktsplan har ett antal utvecklingsprojekt fortgått under året samt nya initierats och beviljats 
externa medel. Bland påbörjade/genomförda projekt kan nämnas: 

• Insatser för utveckling och 
säsongsförlängning inom besöks- och 
testnäringen inom ramen för 
samverkansprojektet Business 
Capacity Building in Swedish Lapland 
och genom tjänsteköp samt riktat 
statligt stöd för näringslivsutveckling 
via Argentis AB. 
 

• Åtgärder i syfte att stärka kommunens 
position som en hållbar och attraktiv 
natur- och friluftskommun genom 
fiskeutveckling, lokala 
naturvårdsprojekt (LONA). I detta har 
förstudien hållbar skotertrafik avslutats 
under 2019 och den kommer att ligga 
till grund för en ny projektansökan där 
resultatet i förstudien är i fokus. 
 

• En förstudie i samverkan med 
Silvermuseet och Länsstyrelsen på 
temat ”skyddad natur för tillväxt” med 
delmål att bidra till att förstärka 
museets regionala funktion som 
besöksmål och kunskapsportal. 
Förstudien avslutas 2019 på grund av 
resursbrist hos både Silvermuseet och 

kommunen. Arbetet kommer att 
fortsätta inom området men inte inom 
samma tidsramar. 
 

• Förstudie Nationell ombudsplattform 
har startats upp under 2019 i syfte att 
säkra och tillrättalägga paketleveranser 
i glesbygd. Projektet drivs av Sveriges 
paketombud och finansieras av 
tillväxtverket inom 
landsbygdsprogrammet tillsammans 
med medel från Region Norrbotten bl a. 
 

• Projekt STRATUS, där Energikontor 
Norr är projekt ägare, har påbörjats 
under 2019 i syfte att uppdatera vår 
klimatpolicy och vårt borgmästaravtal.  
Projektet ser även över El-transporter 
och Solel med kunskapshöjande 
insatser, utbildningar etc.   
 

• Åtgärder för utveckling av Guld-Klas 
Torg och området vid Skeppsviken har 
påbörjats samt förbättring av 
skolområden med stöd av Boverket har 
planerats.
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Ekonomisk uppföljning  
Då det gäller ansvar kommunchef så är det väldigt svårt 
att prognostisera ett utfall då stor del av budgeten utgörs 
av projektmedel där redovisningar ska godkännas innan 
utbetalning. För 2019 har redovisningen fallit ut väldigt 
bra och samtliga verksamheter har kunnat bedrivas inom ram. Personalbudgeten ger plus då vi haft 
vakans under en rekryteringsperiod, plusset reduceras dock då vi gått dubbelt under en annan 
rekrytering. Inom ramen för kommunchefens budget ligger fortsatt ett flertal poster som är 
kommungemensamma och svåra att förutse då de ägs av annan part. Detta är dock åtgärdat till 2020 då 
gemensamma kostnader fördelas i organisationen, då kommer prognostisering att underlättas. 
 
Investeringsredovisning 
Den investering som varit aktuell är ett projekt i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) där syftet är att förbättra våra förutsättningar att utöva ledning i kris. Några poster 
som projektet omfattar är att mötesrum får uppdaterad teknik, säkerhet och tillgänglighet inom IT-
området förbättras samt tillgången till reservkraft säkerställs. 

Projektet startades upp under 2018 och beräknas vara slutfört under 2020. Det ekonomiska utfallet har 
hittills varit lågt men beräknas hamna en bit över 5 miljoner, kostnaderna fördelas huvudsakligen 50/50 
mellan kommunen och MSB. 

 

Utbildning och kultur  
Avdelningen för utbildning och kultur består av avdelningschef, elevhälsa, förskola, grundskola, 
gymnasium, kultur & fritid och elevhem & stödboende. Inom avdelningen finns nästan 40 procent av 
alla anställda i kommunen. 
 
Under 2019 har omfattningen av verksamheten vid förskola, grundskola och gymnasium varit 
oförändrad: närmare 100 barn på förskolan, mer än 250 elever i grundskolan och drygt 90 studenter på 
gymnasiet. Antalet inskrivna ungdomar vid stödboendet sjönk under året till noll, varpå verksamheten 
lades ner. 

Avdelningen har arbetat med anpassningar till kommunens nya resursfördelningsmodell. Genom att 
erbjuda barnomsorg och grundskola med hög kvalitet och ett kulturellt utbud för barn och unga har 
avdelningen arbetat mot kommunens vision.  

Skolinspektionen har under året genomfört en riktad tillsyn gällande huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete och inte funnit något att anmärka på. Vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
grundskolans årskurs 7-9 identifierade Skolinspektionen två områden där skolan i hög utsträckning 
uppfyller kvalitetskriterierna (rektors ledarskap, trygghet och studiero) och två områden där kriterierna 
uppfylls i flera delar (undervisning, och bedömning och betygssättning). 

 

 
 
Satsningar under året

2019         (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Totalt  5 155 3 971 1 184 
Kommunchef 5 155 3 971 1 184 
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• Pedagogista på förskolan för att stärka 
upp det pedagogiska ledarskapet. 
 

• Samarbete med Länsstyrelsen för att 
stärka förskolans verksamhet kring 
miljö, natur och odling. 
 

• Samarbete med Teknikens Hus kring 
läromaterial och kompetensutveckling 
inom naturvetenskap i grundskolan. 
 

• Lärlingsutbildning för vuxna mot vård. 
 

• Ny utrustning för videokonferens och 
fjärrundervisning på Lärcentra. 
 

• Samarbete inom Region 10:s nätverk 
för skolchefer, och för studie- och 
yrkesvägledare. 
 

• Samarbete inom Region 10:s nätverk i 
syfte att skapa gymnasieförbund eller 
liknande lösning för att säkra tillgång 
till gymnasiestudier. 
 

• Samarbete inom Region 10:s nätverk 
för skolchefer och för studie- och 
yrkesvägledare. 
 

• En-till-en-datorer från årskurs fem och 
sex har införts under året. 

 

Ekonomisk uppföljning
 

Avdelningen har gjort ett negativt resultat på 
6 329 tkr. Arbetet med att anpassa avdelningen 
till resursfördelningen fortsätter. Strukturella 
förändringar inom utbildningsväsendet tar tid 
att genomföra. 

Följande verksamheter är mest 
resultatpåverkande: 

• Gymnasieskolan hade färre studenter 
att debitera ersättning för, men fler 
studenter som studerar utanför 
kommunen att betala ersättning för. 
 

• Kostnaderna för alternativ barnomsorg 
vid en fristående förskola var högre än 
vad som budgeterats för. 
 

• Elevhemmet och stödboendet fick 
betydligt lägre intäkter i form av 
statliga bidrag. 
 

• Grundskolan hade högre kostnader för 
barn med särskilda behov. 

  

2019 (Tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Totalt  52 357 58 686 -6 329 
Avdelningschef 6 926 7 880 -954 
Kultur och fritid 2 481 1 821 660 
Förskolechef 11 820 9 883 1 937 
Gymnasieskolan 11 056 15 596 -4 541 
Elevhem -747 1 622 -2 369 
Grundskola 20 822 21 883 -1 061 
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Kultur & fritid 
Biblioteket har genomgått en stor ommöblering under året. Nya möbler har köpts in. Vissa hyllor har 
bytts ut och några har fått hjulunderreden. Detta har uppskattats av besökare som anser att biblioteket 
har blivit ljusare och mer lättillgängligt. En ny boksamling har donerats till biblioteket. Filmvisning på 
höstlovet lockade många unga. 

Kulturskolans skapande bild har flyttat in i bibliotekets skapanderum. Prova-på-dans har erbjudits. 
Sagoläsning och skapande har genomförts med årskurs 1. Bokholkar är utställda på centralorten och i 
byarna med hjälp av sommarlediga ungdomar. 

Under Arjeplogsdagen roade ”Trollkarlen” både unga och gamla. Seminariedagen ”De 
tvångsförflyttades historia” under samiska veckan och marknaden lockade stor publik med många 
intressanta föreläsare. 

 
Elevhem och stödboende 
Elevhemmet och stödboendets verksamhet har minskat i takt med att fler ungdomar skrivits ut från 
stödboendet. Under året lades stödboendet ner då antalet inskrivna sjönk till noll. Avdelningschefen har 
fungerat som tillförordnad föreståndare och en av vård- och omsorgsverksamhetens resurser har lånats 
in på deltid för att kvalitetssäkra stödboendedelen. Efter en inspektion av Inspektionen för vård och 
omsorg vidtogs flertalet åtgärder för att höja verksamhetens kvalitet. 

Elevhemmet inryms nu i halva fastigheten och verksamheten arbetar därför med att hyra ut den andra 
halvan – antingen rum för rum och månade för månad, eller som ett block under längre tid. 

 
Förskola 
Förskolan har fortsatt svårt att fylla samtliga förskollärartjänster med legitimerad personal. Sedan 
oktober har förskolan en ny rektor. En tjänst som pedagogista har tillsatts med ansvar för handledning 
och pedagogiskt stöd till både rektor och personal. 

Förskolan har under 2019 arbetat med välkomnande, vi-känsla, glädje, kommunikation och respekt, 
samt med natur-och miljöteman som Grön flagg, Från jord till bord och ett utökat samarbete med 
Länsstyrelsen. 

 
Grundskola 
Under verksamhetsåret har det kollegiala lärandet utvecklats ytterligare. Detta har gjorts genom att 
stärka det formativa arbetssättet, samtidigt som ett gediget utvecklingsarbete har påbörjats för att 
säkerställa en likvärdig bedömning. Verksamheten har fortsatt med arbetet att fortbilda  personalen i 
pedagogiska IT-verktyg. Under A-dagar har grundskolan fått hjälp av pedagoger från Teknikens hus, 
vilket har varit mycket uppskattat. 

Rektor blev färdig med den statliga rektorsutbildningen i maj. Biträdande rektor har under året stundtals 
arbetat mindre än 50 % som biträdande rektor, då verksamheten haft svårt att få tag i lärarvikarier. Även 
rektor har vikarierat i högre utsträckning än tidigare år. Rektor har fortsatt suttit med i den referensgrupp 
som tillsammans med Skolverket genomför ett förarbete inför att digitalisera de nationella proven. 
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Rektors och biträdande rektors fortbildning inom psykisk hälsa arbetsliv har varit uppskattad och 
bedömer att det på sikt kommer medarbetarna tillgodo. Personalen har deltagit i såväl ämnesfördjupad 
fortbildning, som generell fortbildning inom värdegrund och arbetsmiljö, samt i de hälsofrämjande 
aktiviteter som kommunen anordnat. I samråd med polisen har grundskolan tittat på hur inrymning i 
skolan ska genomföras vid eventuella hotbilder. 

Fritidshemmet har utvecklats under året för att undervisningen ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta har skett genom att 
pedagogiska aktiviteter, såväl inne som ute, i större utsträckning än tidigare. Fortsatt 
utvecklingsarbete under kommande verksamhetsår är planerad.

 
Gymnasieskola 
Gymnasiet fick ovanligt många elever höstterminen 2019: Dubbelt så många fordonsstudenter som 
föregående år och mer än hälften av eleverna i årskurs nio i kommunen. För ungdomsgymnasiet arbetar 
verksamheten för att hitta samarbeten med kommuner i närområdet. Det kan exempelvis handla om ett 
förbund inom Region 10 eller en filiallösning med några grannkommuner. 

Under hösten 2019 startade vuxenutbildningen en lärlingsutbildning mot vård och omsorg. Samarbete 
sker dels med den egna vård- och omsorgsverksamheten i kommunen, dels med grannkommuner i 
femkanten (Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Älvsbyn). Parallellt fortgår arbetet med att validera 
kunskaper hos befintlig personal. Svenska för invandrare (SFI) har vuxit som en följd av 
anhöriginvandring. Samhällsorienteringen genomförs på modersmål via fjärrundervisning i samarbete 
med Storumans kommun. 

Tack vare ett statsbidrag har den tekniska utrustningen på Lärcentra uppgraderats för att lokalerna ska 
vara bättre anpassade till videokonferenser och fjärrundervisning. Lärcentra nyttjas främst av studenter 
som på eftergymnasial nivå studerar till bristyrken som förskollärare och sjuksköterska. 
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Måluppfyllelse för avdelningen  
 

 

Attraktiv plats 

Det är kort väntetid till plats i förskolan och för- och grundskola har erkänt hög kvalitet. Det finns ett 
uppskattat utbud i kulturskolan och andra kulturella aktiviteter. Det arbetas med utbildningsinsatser för 
nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt, och stödboendet ökar chansen att ensamkommande 
flyktingar kan integreras väl. Brister finns dock i resultat vad gäller SFI-utbildningen. Måluppfyllelsen 
bedöms vara god.  

Företagsamhet  

Utbildningsnivån i kommen är alltjämt låg. En fjärdedel av invånarna mellan 30 och 34 år har minst två 
års eftergymnasial utbildning. Vuxenutbildningen har utvecklats med utbildningen inom vård som 
främsta exempel. Måluppfyllelsen bedöms vara dålig. 

Kostnadseffektivitet 
Såväl grund- som gymnasieskolan har kostnader som överstiger standardkostnaden med betydligt mer 
än målsättningen på fem procent. Måluppfyllelsen bedöms vara dålig. 

Kvalitet 
Barn, elever och vårdnadshavare är nöjda med verksamheterna, men meritvärden och andel behöriga till 
universitet och högskola ligger precis under målvärdena. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis god.

Område: Attraktiv plats

Mål: Arjeplogs kommun ska vara 
särskilt attraktivt för barnfamiljer.

Måluppfyllelse: God

Område: Attraktiv plats

Mål: Den sociala delaktigheten ska 
öka.

Måluppfyllelse: God

Område: Företagsamhet

Mål: Arjeplogs kommuns kvinnor och 
män ska vara välutbildade.

Måluppfyllelse: Dålig

Område: Kvalitet

Mål: Arjeplogs kommuns ska ha hög 
kvalitet i sina verksamheter.

Måluppfyllelse: Delvis god

Område: Kostnadseffektivitet

Mål: Verksamheterna ska drivas i 
enlighet med god ekonomisk 

hushållning.

Måluppfyllelse: Dålig
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Vård och omsorg 
Avdelningen för vård och omsorg består av avdelningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
biståndshandläggning, individ- och familjeomsorgen (IFO), särskilt boende, hemtjänst, personlig 
assistans/LSS samt hälso- och sjukvårdsenheten. Inom avdelningen finns 44 % av alla anställda i 
kommunen.  

Vård- och omsorgsverksamhetens ansvarsområde är omfattande. Inom samtliga ansvarsområden 
eftersträvas en god kvalitet som präglas av en värdegrund där omsorgstagaren ska leva utifrån sin 
identitet och sin personlighet. Verksamheten ska ge omsorgstagarna en professionell och god service. 
Under 2019 har flera av de förändringar och satsningar som påbörjats tidigare år slutförts. 

 
Satsningar under året 
 

• Uppstart av gruppboende inom LSS i 
egen regi. Gruppboendet heter Lugnet. 
 

• Fortsatt arbete med och planering av 
framtidens äldreboende i nuvarande 
Hälsocentralens lokaler. 
 

• Samordning av särskilt boende till 
Vaukagården/Tallbacken. 
 

• Samtliga chefer inom vård- och 
omsorgsverksamheten har gått 
utbildningen Psykisk hälsa arbetsliv. 
 

• Påbörjat arbete med ett gemensamt 
verksamhetssystem inom socialtjänsten 
tillsammans med övriga kommuner i 
Norrbotten. 
 

• Utbildning av omvårdnadspersonal. 
 

• Rekrytering av tre nya sjuksköterskor. 
 

• Flytt av Individ och familjeomsorgen 
tillbaka till Tingsbacka i mer 
ändamålsenliga lokaler.  
 

• Påbörjat arbete med ett nytt  
kvalitetsledningssystem inom Individ- 
och familjeomsorgen med nya och/eller 
uppdaterade riktlinjer, rutiner och 
processer.  
 

• Boende på särskilt boende har erbjudits 
aktiviteter alla vardagar. 
 

• Bärbara datorer har köpts till hemtjänst 
i glesbygd, hemsjukvård och inom 
personlig assistans, för att möjliggöra 
dokumentation och åtkomst i 
verksamhetssystemet i ordinärt boende. 
IT utrustningen har köpts in för riktade 
projektmedel. 
 

• Ökad Wi-Fi-täckning på Vaukagården 
och Tallbacken.
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Ekonomisk uppföljning  
Avdelningen har gjort ett negativt 
resultat på -2 030 tkr. Detta är en 
avvikelse mot budget på 3%. De 
faktorer som bidrog mest till det 
negativa resultatet inom avdelning och 
enheter var: 

• Avsaknad av intäkter inom LSS under 
2019. 
 

• Placeringskostnader i annan kommun 
av barn inom LSS.  
 

• Högre utfall än budget för köp av 
bemanningstjänster för sjuksköterskor. 
Jämfört med 2018 är kostnaden dock 
50% lägre för 2019. 

 
 
• Den budgeterade minskningen 
av boendeplatser och därigenom 
minskad personalbemanning inom 
särskilt boende fick inte förväntad 
effekt under 2019. Flytten av boende 
från Facklan försenades med ca fyra 
månader på grund av platsbrist på 
Vaukagården/Tallbacken vid 
halvårsskiftet. Flytten genomfördes 
under oktober månad.

 

Investeringsredovisning 
Gruppboendet Lugnet: Lokalen färdigställd och i drift i april 2019.  

Utemiljö Gruppboendet Lugnet (grillplats, spelplan) blev färdigt november 2019. 

Ny diskmaskin i köket på Vaukagården. Klart december 2019. 

 
Särskilt Boende 
Särskilt boende består av verksamheterna Vaukagården, Tallbacken och Facklan. Arbetet utgår ifrån att 
ge de boende god omvårdnad utifrån en individuell genomförandeplan som revideras minst två gånger 
per år. Personer som bor på särskilt boende erbjuds aktiviteter alla dagar. Under året har en grundlig 
lyft- och förflyttningsutbildning samt hjärt- och lungräddningsutbildning genomförts för personalen. 
Särskilt boende leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef.  

Sammanslagning och flytt av Facklan till Vaukagården genomfördes under föregående år. 
Övertalighetsprocessen är påbörjad och slutförd. Anpassning till framtidens äldreboende har påbörjats, 
vilket innebär minskade boendeplatser och lägre bemanning. 

Under våren har matsalen stängts på Vaukagården och istället serveras maten på avdelningarna. Detta 
medförde bättre hygien och mat av god kvalitet. Investering är gjord för ny diskmaskin då den gamla 
gått sönder. 

Till Tallbacken har flera tvättmaskiner och torktumlare införskaffats då de gamla gått sönder. Under 
2019 har sju stycken beställts, vilket är betydligt fler än föregående år. Eftersom varje lägenhet har 
tvättmaskin och torktumlare och de flesta är från när huset byggdes så börjar de flesta vara i redo att 
bytas ut. Om utrymme funnits hade tvättmaskin och torktumlare tagits bort från lägenheterna och en 
gemensam tvättstuga ordnats istället. 

2019 (Tkr)  Budget Utfall Avvikelse 
Totalt  61 258 63 288 -2 030 

Avdelningschef 2 514 3 154 -640 
Individ och familjeomsorgen 4 906 3 910 996 
Personlig assistans 6 356 9 503 -3 147 
Hälso-, och sjukvårdsenheten 10 005 8 624 1 381 
Vaukagården - Tallbacken 25 040 26 001 -961 
Hemtjänst 12 438 12 097 340 
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Observationsplatserna stängde under januari 2019 och istället infördes korttidsplatser på Tallbackens 
suterrängplan. De som bott på korttidsplatser har under 2019 ofta varit omsorgstagare med stort 
omvårdnadsbehov.  Då de boende generellt är i sämre skick än vad de boende var för tio år sedan på 
Vaukagården/Tallbacken, har det totalt sett varit ett personalkrävande år. Under 2019 dog 18 personer 
på Vaukagården/Tallbacken. Tidigare år har cirka 5-7 personer avlidit årligen.   

 
Hemtjänst  
Hemtjänsten leds av en enhetschef och bedrivs i två områden, centralort och glesbygd. Under kvälls- 
och nattetid verkar en nattpatrull som benämns Pärlan. All personal har genomfört webbutbildning i 
Basala hygienrutiner samt utbildning i Palliation ABC, för att personal ska få mer kunskap inom palliativ 
vård. Under 2019 har datorer till enhet glesbygd köpts in för projektmedel, vilket möjliggör att 
personalen kan logga in i verksamhetssystemet och dokumentera. 

Inom personalgruppen på enheten för tätort pågår fortsatt och mer ingående arbete mot kränkande 
särbehandling. En planeringsdag har genomförts där bl.a. kontaktpersonens roll och uppdrag gåtts 
igenom samt arbetet med genomförandeplaner.  

Inom enheten för glesbygd är det fortsatt långa avstånd till de som bor i glesbygd och mycket körtid för 
hemtjänstpersonalen. Enheten har fått bärbara datorer till hemtjänstgruppen i Laisvall och Slagnäs för 
att dokumentera i Treserva och göra genomförandeplaner. Utbildning för inloggningar via VPN och 
mobilt Wi-Fi har genomförts. Vissa utmaningar har uppstått kring tekniken vad gäller uppdateringar av 
Treserva och VPN-användning. Även inom denna enhet har en planeringsdag genomförts på samma 
teman som för enheten för tätort. 

För enheten för nattpatrull har planeringsdagar också genomförts, men i form av halvdagar. Detta 
eftersom det är svårt att få ihop alla nattarbetare på en heldag.  

 
Hälso- och sjukvårdsenheten  
Inom Hälso- och sjukvårdsenheten finns kommunens legitimerade personal inom hälso- och sjukvård. 
Det är sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Enheten har en enhetschef på 50 procent och 
verksamheten indelad i sjuksköterskor, rehab och hemsjukvård. Från 1 januari 2019 har inte kommunen 
längre ansvaret för Region Norrbottens jourverksamhet på Hälsocentralen samt tre observationsplatser. 
Detta har medfört att behovet av inhyrda sjuksköterskor för 2019 har minskat jämfört med tidigare år. 
Behovet av inhyrda sjuksköterskor kvarstår men i mindre omfattning då det fortfarande finns vakanser 
inom egen organisation. Omställning är gjord från fast nattsköterska till sjuksköterska på beredskap.  

Arbetet med att rekrytera fler egna sjuksköterskor pågår och vi har under 2019 anställt tre personer. 
Under samma period har en sjuksköterska slutat. 

 

Personlig assistans och LSS  
Personlig assistans består av en enhetschef och en tillförordnad biträdande enhetschef samt fyra grupper 
som arbetar och möjliggör ett värdigt vardagsliv för personer som har behov av detta (761). Under året 
har också ett eget gruppboende inom LSS för personer med särskilt stöd startats upp (763). Under 2020 
fortsätter arbetet för att nya brukare ska flytta in i externa boendet Lugnet och att de som flyttar in ska 
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kunna mötas med rätt kompetens. Rekrytering av personal har överlag varit en utmaning, särskilt under 
testsäsong.  

Enhet 761 (personlig assistans) arbetar med att skapa nya, uppdaterade rutiner samt 
inskolningsdokument anpassade efter varje enskild brukare. Arbetet fortsätter med att effektivisera 
användningen av digitala verktyg för stämpling, daganteckningar och genomförandeplaner i Treserva.  

Brukare med personal har varit på resor till Norge och Turkiet. Utbildning i Autism har genomförts. 

Enhet 763 (gruppboendet) arbetar vidare med rutiner och arbetssätt. Genomförandeplaner är gjorda. 
Arbete med utemiljön ska påbörjas. Utbildning i Autism har genomförts.  

 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Individ- och familjeomsorgen består av tre socialsekreterare och tre handläggare samt en enhetschef. 
Under 2019 har en ny organisation tagits fram och från 1 januari 2020 finns en enhetschef och tre 
socialsekreterare. 

Det övergripande arbetet under året har till största delen handlat om att arbeta med de ramlagar som 
berör socialtjänstens alla delar. Riktlinjer, rutiner och tydliggjorda arbetsmetoder har skapats och 
reviderats inom våra verksamheter. Detta medför att klienterna får en professionell, engagerad och 
kvalitetssäkrad service. Detta förändrings- och förbättringsarbete har medfört vissa utmaningar vad 
gäller arbetsmiljöfrågor under senare delen av 2019. 

IFO har även påbörjat ett arbete med övergripande lednings och kvalitetssystem i samverkan med 
Kommunlex, ett företag som inledde sitt uppdrag hos IFO under senare delen av 2019. 

Målet har varit att skapa en för klienterna rättssäker och god service. Verksamheten har flyttat till 
kommunhuset från att tidigare varit belagd i andra lokaler i Arjeplogs tätort. Syftet med detta vara att få 
bättre anpassade lokaler utifrån den myndighetsutövning som IFO har att utföra. 

IFO bestod under 2019 av åtta områden: Barn och ungdom, Missbruksvård, Våld i nära relationer, 
Ekonomiskt bistånd, Familjerätt, Faderskap, Dödsboanmälningar och Alkoholtillstånd. Det har även 
funnits socialjour via 112, där socialchef och enhetschef är kontaktpersoner och tar emot akuta samtal 
från medborgare i Arjeplog. Inom varje område finns myndighetsutövning och verksamhet som 
genomför biståndsbeslutade insatser. IFO har även erbjudit råd och stöd service dit medborgare i 
Arjeplog kunnat vända sig, vilket inte registreras i socialregistret. En genomlysning av organisationen 
har genomförts under året. Alla klienter har erbjudits att svara på enkäter. Enhetschef har gått igenom 
ärendemängd, ärendehantering och tyngd i jämförelse med 2017, 2018 och 2019. Genomlysningen har 
visat att också att det finns behov av förbättringar. Den klientenkät som genomfördes i oktober 2019 
visade ett gott resultat i klientnöjdhet. 
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Måluppfyllelse för avdelningen  

 

Kvalitet 

Generellt har verksamheterna hållit en hög kvalitet. Under 2019 nås målet både inom särskilt boende 
och inom hemtjänst. Inom särskilt boende var målet att erbjuda aktiviteter till alla boende och önskekost 
till de som äter sämre. För hemtjänst var målet att 90 % ska vara nöjda med sin omvårdnad. 
Måluppfyllelsen bedöms som god. 

Social delaktighet 

Genomförandeplaner har uppdaterats för alla som ska ha det och dessa revideras minst två gånger per 
år. Måluppfyllelsen bedöms som god. 

Kostnadseffektivitet 
Det finns en liten avvikelse mot budget (3%), vilket gör att verksamheten delvis bedrivs med god 
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen bedöms som delvis god. 

Attraktiv plats 

Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ligger 2,8 %. Målet bedöms därför som uppfyllt.

 

  

Område: Kvalitet
Mål: 90 % inom Hemtjänsten ska vara nöjda 
med sin omvårdnad och att alla inom SÄB 

erbjuds aktiviteter
Uppfyllelse: God

Område: Social delaktighet
Mål: Genomförandeplaner som revideras 

minst 2 gånger per år

Uppfyllelse: God

Område: Kostnadseffektivitet
Mål: Verksamheten ska bedrivas med 

ekonomisk hushållning

Uppfyllelse: Delvis god

Område: Attraktivt plats
Mål: max 4 procent av befolkningen ska få 

försörjningsstöd 

Uppfyllelse: God
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Administration och stöd  
Avdelningen för administration och stöd består av administrativa enheten, tekniska enheten, inklusive 
fastigheter, lokalvård, VA/ÅVC, IT-enheten och kostenheten. 
 
Under 2019 har ett stort fokus varit att fortsatt organisera avdelningen för administration och stöd i 
enlighet med den nya organisationen. Ett omfattande arbete som pågår är arbete med Medborgarservice 
och att samla att administrativa stödfunktioner. Mycket arbete har handlat om att säkra processer och 
flöden samt at minska sårbarheten. En stor uppgift under året har fortsatt varit arbetet tillsammans med 
Telia när det gäller bredband samt arbetet med MSB projektet, kommunal ledningsförmåga. 

En mycket viktig satsning som inletts under 2018 och fortsatt under 2019 är utbildning av chefer i 
psykisk hälsa arbetsliv. En utbildning som syftar i att öka kunskapen och inse vikten av det förebyggande 
arbetet när det gäller psykisk hälsa arbetsliv samt skapa förutsättningar för detta arbete.  

Försäljning av tomter på det nya villaområdet har påbörjats, där totalt sju tomter för närvarande är sålda. 

 
Ekonomisk uppföljning  
 

Avdelningen har totalt gjort ett underskott 
på -3 457 tkr. Det är ungefär 2 000 tkr 
sämre än prognosen för delårsrapport 2 
2019. Administrativa enheten förbättrar 
resultatet jämfört med delårsrapport 2 
med ca 200 tkr på grund av minskade 
semesterlöneskulder och allmänna 
besparingar. IT enheten gör ett ca 400 tkr 
bättre resultat jämfört med delårsrapport 
2, framförallt tack vare att 
ledningsrättskostnader inte uppkommit 
under 2019. Det finns fortfarande en stor 

osäkerhet kring hur ekonomin påverkas av bredbandsprojektet. 

Kostenheten ökar sitt överskott jämfört med delårsrapport 2 med ca 300 tkr tack vare effektiv planering 
och effektiva inköp. Tekniska  enheten försämrar resultatet jämfört med delårsrapport 2 med ca 2 000 
tkr. Detta är relaterat till fjärrvärmeverksamheten samt underskottstäckning för länstrafiken med 1 700 
tkr. VA/Renhållning försämrar resultatet jämfört med delårsrapport 2 med ca 1 000 tkr, vilket framförallt 
är relaterat till personalkostnader, kostnader för långvarig läcka i Adolfström, ökade nätavgifter samt 
sen korrigering av kapitaltjänstkostnad. De stora avvikelserna i kostnader och intäkter är kopplat till 
interna poster mellan verksamheter. Fastigheter försämrar resultatet jämfört med delårsrapport 2 med ca 
180 tkr och huvudorsaken till detta är ökade energikostnader. 

 
De största avvikelserna gentemot budget 2019 är: 

• Systemkostnader för administrativa 
enheten på ca 417 tkr. 
 

• Minskade kostnader för kost på ca 486 
tkr. 
 

2019 (Tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Totalt  46170 49 627 -3 457 

Avdelningschef samt  
   ekonomi och personalkontor 10 640  1 1042 -401 

IT-samordnare 4 186 4 287 -101 
Kostchef 5 908 5 316 592 
Överförmyndare 578 430 148 
Teknisk chef 11 305 14 071 -2 766 
Fastighetschef 8 843 8 991 -147 
Ingenjör vatten & avlopp -34 1 100 -1 134 
Medborgarhus och lokalvård 4 743 4 390 353 
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• Ökade kostnader för fjärrvärme med 
2 464 tkr. 
 

• Ökade energikostnader generellt sett. 
 
 

• Ökade intäkter för administrativa 
enheten ca 546 tkr. 
 

• Ökade intäkter för fjärrvärme med ca 
1 032 tkr. 
 

• Ökade intäkter för lokalvård med ca 
209 tkr. 
 

• Underskottstäckning för länstrafiken 
med 1 706 tkr. 

 

Tekniska enheten 
Tekniska enheten består av teknisk chef, teknisk handläggare och tre enhetschefer för VA/renhållning, 
lokalvård samt fastigheter. Totalt finns 31 anställda, men alla arbetar inte heltid. Tekniska enheten 
ansvarar för kommunens mark, byggnader, försäkringar, vatten/avlopp, fjärrvärme, renhållning, gator, 
parker och lokalvård inklusive sporthall och medborgarhus. Ungefär två tredjedelar av budgeten är 
avgifts- eller taxefinansierad. Tekniska enheten har under 2019 genom den löpande verksamheten 
arbetat mot kommunens vision och mål. Mycket har under året kretsat kring rekryteringar och löpande 
verksamhet. Att två gånger på relativt kort tid byta fastighetschef har påverkat det framåtsyftande 
arbetet. Dock har tekniska enheten under 2019 sålt sju villatomter på nya villaområdet. Sex villatomter 
är fortfarande tillsalu.  

Investeringsredovisning 
Tekniska enheten har under våren och sommaren gjort tre större upphandlingar av bl.a. belysning och 
upprustning av torget- och hamnområdet men inga anbud inkom. De projekt som färdigställts är 
anläggande av ny belysning i enstaka byar.  
 
Fjärrvärme 
Vid reparationsstoppet under början på juni besiktades anläggningen i enlighet med underhållsplanen. 
Där framkom att delar av ugnen bör muras om. Arbetet tog drygt sex veckor och panncentralen var inte 
i full drift förrän 28 oktober 2019. Under tiden panncentralen stått för revision och murning, ca fem 
månader, eldades med gamla A-trä med relativt stora underhållskostnader som följd. Fjärrvärmen 
backade ekonomiskt med ca 1 200 tkr mot budget, trots en försäljning som var bättre än budget. Under 
2019 har en personal certifierat sig som pannskötare i enlighet med AFS 2017:3 och ytterligare en 
certifiering planeras till 2020. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar är gjorda. 
 
Fastighetsenheten  
Under sommaren rekryterades en  ny fastighetschef som började under hösten 2019. Detta i kombination 
med att fastighetsenheten saknat hantverkare från maj har påverkat enheten, framförallt det kort- och 
långsiktiga underhållet. Vid två tillfällen annonserades tjänsten hantverkare ut, men ingen tillsättning 
skedde då kompetensen som efterfrågades inte stod att finna utifrån utbudet av sökanden. Arbetet med 
rekrytering fortsätter under 2020. Samarbetet med VA-personalen har fördjupats under 2019 och VA-
gruppen har nu beredskap på fastigheter även under kvällar och helger. Ekonomisk backar 
fastighetsenheten med ca 200 tkr mot budget, där den huvudsakliga orsaken är stigande elkostnader. 
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Investeringsredovisning 
Investeringen i nytt tak till hälsocentralen flyttades fram till 2020, på grund av resursbrist. LSS-boendet 
samt relining av avloppen på Kyrkholmsskolan färdigställdes under sommaren. Arbetet med nya lokaler 
till Medborgarservice har pågått under året samt mindre ombyggnationer för Transportstyrelsen och 
Tillväxtverket.   
 
VA/Renhållning 
Underskottet på VA kan kopplas till fyra distinkta avvikelser. Enheten drabbades av kraftigt höjda 
kostnader för elström där huvudandelen av de ökade elkostnaderna berodde på höjda nätavgifter. Detta 
resulterade i en negativ avvikelse på ca 200 tkr. Till följd av en långtidssjukskrivning samt en avslutad 
provanställning finns ett behov av rekrytering. Detta gjorde att ett personalunderskott uppstod som 
delvis fylldes genom inhyrning av extern personal. Denna personal nyttjades även till upplärning av 
nyrekryterad personal. Sent korrigerad kapitaltjänst påverkade budget negativt med 500 tkr.  

Slutligen orsakade även den långdragna vattenläckan i Adolfström sent på året att kostnaderna steg mer 
än väntat och de åtgärder som vidtagits för att dämpa årets negativa resultat inte var tillräckliga. Vidare 
har även en felbudgetering kring kapitaltjänsten gjort att VA-verksamheten var budgeterad att gå med 
vinst, vilket inte är tillåtet. Tas detta med i beräkningen visar VA-verksamheten på ett underskott av 
364 tkr. (3,4% av årets omsättning). 

På Renhållning har kostnadsökningar för slamtömning blivit realitet efter en kraftig indexuppräkning 
som var långt högre än väntat. Förväntad indexuppräkning för renhållningsfordon med diesel var 4-5% 
men i realiteten landade det på närmare 11%.  Även intäkterna minskade något under 2019 men kommer 
framför allt minska 2020, då en stor avtalskund valt en annan leverantör av renhållningstjänster. Vidare 
har även ett allt mer åldrande bestånd av tunnor även genererat större inköp av nya tunnor än väntat. De 
besparingsåtgärder som vidtogs inom renhållningen har överlag gett ett positivt utfall då renhållningen, 
undantaget slamtömningen, har gjort ett positivt resultat om än något mindre än budgeterat. 
Slamtömningen backade ca 200 tkr. Sett till hela VA/Renhållnings-enheten blev den negativa avvikelsen 
1 100 tkr. Räknas felbudgeteringen på VA av så blir det faktiska utfallet ca 450 tkr. 

Investeringsredovisning 
De största investeringarna som genomförts under 2019 är färdigställandet av väg inom det nya 
tomtområdet på Lugnet. Vidare har ledningsnätet för Junibacken i Adolfström påbörjats där ca 2 000 tkr 
är upparbetat. Uppskattningsvis 800 tkr kvarstår, vilket beräknas blir färdigställt under 2020. Slutligen 
har flertalet upprustningar på ledningsnätet gjorts för att säkerställa funktion och motarbeta ett växande 
underhållsbehov. Ett axplock av åtgärder är relining i Jäckvik och i Laisvall samt flertalet ventilbyten 
och ventilkompletteringar.  
 
Lokalvård 
Lokalvården har under 2019 dabbats av ovanligt många sjukskrivningar, vilket belastat verksamheten. 
Sjukskrivning av enhetschef har bl.a. försenat arbetet med ny konferensanläggning, vilket nu planeras 
till 2020. Enheten ser ett bättre utfall än väntat vad gäller personalkostnader med ca 200 tkr. Detta beror 
främst på att vikarierekrytering har kunnat ordnas internt. Intäkterna på ca 200 tkr över budget bidrar 
till det positiva resultatet. Enhetschef har tillsammans med fastighetschef börjat titta på slipning av 
golvet i medborgarhuset, alternativt att lägga nytt golv, då nuvarande är slitet.  

Investeringsredovisning 
Inga investeringar genomförda då inköp låg under avskrivningsgräns. Ett projekt flyttat till 2020. 
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Administrativa enheten 
Det stora arbete inom administrativa enheten har varit att fortsatt jobba med implementeringen av 
Medborgarservice som nu har tagit över teknisk kundtjänst och stöttar Miljö, bygg-, och 
räddningsnämnden med en stor del administration. Medborgarservice tar löpande över arbetsuppgifter 
som är lämpliga från avdelningar och enheter för att stötta internt. Kundtjänst har öppet varje vardag 
mellan klockan 9:00 och 16:00 för både fysiska besök, telefonsamtal och service via e-post. Detta 
upplevs vara uppskattat av både medborgare och medarbetare.  

På personalkontoret har arbete genomförts för att automatisera handläggning av anställningar och löner 
i så stor utsträckning som möjligt samt att på sikt bli helt papperslösa. Löne- och 
schemabemanningssystem är uppgraderade. Vidare pågår ett intensivt arbete när det gäller rehabilitering 
och övrig hantering av personalärenden.  Personal på personalkontoret fungerar som en ledande funktion 
i arbetet med psykisk hälsa arbetsliv, en utbildning som alla kommunens chefer har genomfört.  

Ekonomikontoret jobbar på att förbättra rutiner och arbetssätt och tydliggöra gränsdragningar mellan 
budgetansvariga och stödfunktioner. Under 2019 har uppgraderingar av ekonomisystem genomförts och 
byte av faktureringssystem är i stors sett klart.  

Investeringsredovisning 
Investering avseende uppgradering av schemabemanning och lönesystem är genomförd. 

 
IT-enheten 
IT enheten består av tre nätverkstekniker, systemtekniker och en IT-chef. Under året har enheten jobbat 
med att byta ut hela kommunikationsinfrastrukturen. Utrustningen som bytts ut är ca 15 år gammal och 
har ersatts med en modern centraliserad arkitektur för att kunna säkra drift men också för att möta dagens 
och morgondagens krav på kapacitet, säkerhet, skalbarhet, förenkling/effektivisering med mera. Utöver 
detta har enheten arbetat med för att förbättra och utveckla det IT-stöd som finns i kommunen med fokus 
på kostnadseffektivitet och effektivitet. 

Ett stort arbete har varit att upprätta samarbetsformer med IT-representanter från samtliga 14 
norrbottenskommuner aktiva i Norrbottens e-nämnd för att framöver kunna diskutera och hantera 
möjliga samarbetsformer. Detta har resulterat i flera lyckade satsningar och fler är på väg. För 
närvarande är samtliga 14 kommuner på väg in i en gemensam IT-infrastruktur för att kunna dela på 
kostsamma och komplexa funktioner och resurser. Planer finns även på att skapa en digital motorväg 
som möjliggör robusta, säkra och högpresterande kommunikationer mellan kommunerna i Norrbotten.  
Inom ramen för detta har Arjeplog och Arvidsjaur (som redan har vissa samarbeten) nu påbörjat 
länsnätdesignen, som är en förutsättning för skalbar och effektiv resursdelning. Det som drivit på detta 
arbete är Räddningstjänstens system Contal, som är en saminvestering mellan Arvidsjaur och Arjeplog. 
För att skapa dessa förutsättningar krävs vissa förändringar i det interna IT-flödet. Funktionen för 
autentisering (domänkontrollanter som bl.a. innehåller alla användare och datorer i Arjeplogs 
kommunorganisation) har flyttats till resursnätet för länet. Detta för att kunna skapa så kallade ”trusts” 
med de parter vi avser samarbeta med. Förenklat innebär det att Arjeplogs kommun litar på användar- 
och datorkonton som finns i Arvidsjaurs kommun. Detta arbete har utvecklats med stöd av den IT-
arkitekt som tagit fram norrbottenskonceptet. 
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Investeringsredovisning 
Förändring av kommunikationsutrustning inom Arjeplogs kommuns verksamheter har genomförts samt 
förändring av sekundära datorhallen som placerats i Arvidsjaur. 

 
Kostenheten 
Kostenheten har under har under 2019 lagt mycket arbete i den dagliga strukturen. Bl.a. har en flexibel 
nioveckorsmeny tagits fram som är enkel att justera. Menyn har ett flöde uppbyggt på olika livsmedel. 
Menyn bedöms ha tagits emot positivt. Detta möjliggör också mer kontroll över livsmedelskostnaderna 
och låter kostpersonalen ta en mer aktiv roll och ges frihet i livsmedelsproduktionen. 

Kost – Vård och omsorg 

Arbetet med varje avdelning har varit mycket effektivt och minskat kostnaderna. Sammanslagningen av 
alla särskilda boenden till Vaukagården gick mycket bra. Servering av lunch och middagar på Vauka 
görs nu till varje avdelning och har varit mycket effektivt. För tredje året i rad har kostenheten getts 81% 
godkännandebedömning från våra omsorgskunder genom SCB-undersökningar. 

 
Kost – Utbildning och kultur 

Fortsatt samarbete har visat gott resultat och även här är en stor andel mycket nöjda.  
 
Kost – Ekonomi  

Kostenheten har ett mycket lågt medelvärde för livsmedelskostnader med under 15 kr per måltid, vilket 
gör att kommunen är bland de billigaste 15 procenten av kommuner i Sverige enligt Livsmedelsverket. 
Allt detta har gjorts utan att skära ned på kvaliteten. Ekonomiskt gör kostenheten ett positivt resultat på 
614 tkr. Den totala driftskostnaden är 531 000 kr lägre än 2018. Anledningar till de minskade 
kostnaderna är att enheten bereder ca 10 000 färre måltider, en ny struktur på menyn samt god kontroll 
på personalkostnader. 

Investeringsredovisning 
All utrustning är beställd och kommer förhoppningsvis att installeras i början av 2020. Detta betyder 
med stor sannolikhet att inga större investeringar blir nödvändiga under de kommande fem åren  
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Måluppfyllelse för avdelningen  
 

 
 

Kvalitet 

Under 2019 har målet inte nåtts gällande sjukskrivningar i kommunen på lägre än 5 %. Ett aktivt arbete 
bedrivs kring förebyggande arbete för sjukskrivningar, utbildning genom psykisk hälsa arbetsliv samt 
rehabilitering. 
 
Företagsamhet 

Under 2019 påbörjades 24 upphandlingar varav åtta slutfördes. Åtta upphandlingar är pausade eller 
avbrutna. Vid en upphandling gick avtalet till lokal leverantörer, vilket ger ett utfall på 12,5 %. Arbetet 
fortsätter tillsammans med berörda aktörer för att nå målet. Måluppfyllelsen bedöms vara dålig.

Social delaktighet 

Under året har avdelningen arbetat för att leverera en jämn och bra kvalitet på maten som serveras. 
Interna mätningar visar att nästan alla som får mat från kostenheten är nöjda med maten. 
Måluppfyllelsen bedöms vara god. 

Attraktiv plats 

Under året har arbetet med Medborgaservice fortsatt att utvecklats. Medborgarservice är en funktion där 
medborgare, medarbetare och företag kan vända sig för att få svar på frågor. Detta har förbättrat 
tillgängligheten och servicenivån. Måluppfyllelsen bedöms vara god. 

Område: Kvalitet
Mål: Minska sjukfrånvaron ska 

minskas till 5 %

Uppfyllelse: Delvis god

Område: Företagsamhet
Mål: 80 % av entreprenader / 

tjänsteköp ska utföras av företag 
som har sin bas i Arjeplog 

Uppfyllelse: Dålig

Område: Social delaktighet
Mål: Alla ska vara nöjda med 

maten som Kostservice serverar

Uppfyllelse: God

Område: Attraktiv plats
Mål: Hög tillgänglighet gentemot 

medborgare och erbjuda hög 
servicenivå mot företagen

Uppfyllelse: God

Område: Kostnadseffektivitet
Mål: Verksamheten ska bedrivas 

med ekonomisk hushållning

Uppfyllelse: Delvis god
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Kostnadseffektivitet 

Avdelningen har en avvikelse på 1 273 tkr, vilket motsvarar 2,7 procentenheter. Prognosen för 
delårsrapport 2 var något sämre. Avdelningen har arbetat aktivt med åtgärder för en ekonomi i balans. 
För den skattefinansierade verksamheten gör avdelningen ett positivt resultat, men totalt sett ett negativt 
resultat. Därför bedöms målet om god ekonomisk hushållning vara delvis uppfyllt.
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Miljö-, bygg-, och räddningsnämnd 
Förvaltningen består av Miljö- och byggenhet samt räddningstjänst. Totalt har förvaltningen 24 
räddningmän i beredskap, två miljöinspektörer, två byggnadsinspektörer, en förvaltningschef, en 
ställföreträdande räddningschef samt en beredskapssamordnare och brandinspektör. 

Genom nämndens löpande tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel skapas förutsättningarför en 
attraktiv livsmiljö för medborgarna, besökare och företag. För arjeplogare och företag är det viktigt med 
god kvalité i handläggning av olika lov som skapar tillväxt i kommunen. Detta har eftersträvats i 
möjligaste mån, trots för lite personella resurser. En väl avvägd LIS-plan ger tillväxt i kommunen. 
Genom förebyggande utbildningar i både teoretiskt och praktiskt brandskydd samt hjärt- och 
lungräddning till företag och egen personal har kunskap spridits om förebyggande och hantering av 
olyckor. Ett bra tillsynsarbete har skapat attraktiv livsmiljö och tillväxt. 

 
Satsningar under året 

 
 Räddningstjänsten utbildade kommunens 

personal i hjärt- och lungräddning. 
 

 Genom satsningen ”Friska brandmän” har 
arbete genomförts för att ta hand om 
röksmittat material ute på brandplatsen för 
att minska exponeringen. Det är ett led i att 
minska risken för olika cancersjukdomar 
inom räddningstjänsten.  

 
  En ny brandbil är inköpt och den gamla är 

placerad i Jäckvik. Det har förbättrat 
arbetsmiljön för personalen och säkerheten 
i kommunen har stärkts. 
 

 Kompetensutveckling har erbjudits för 
styrkeledare, men målet har inte nåtts. 
Behovet är ytterligare fem stycken inom 1-
3 år. 
 

 Utveckling av samverkan inom SAMLAS 
med lika arbetssätt inom rökdykning, 
livräddning och släckinsatser. Detta för att 
kunna bistå varandra, kommuner emellan, 
med samma arbetssätt. 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning  

 

Miljö- bygg- och räddningsnämndens 
verksamheter beräknas till ett positivt resultat 
på 365 tkr.  

2019 (Tkr) Budget Utfall Resultat 
Totalt  5 819 5 453 365 

Miljö-, och byggenheten 3 153 2 735 418 
Byggnadsinspektör  - 1 226 -1 322 97 
Miljöinspektör  -814 -905 91 
Räddningschef 4 705 4 945 -240 
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Miljö- och byggenheten  
Under augusti 2019 rekryterades en ny miljöinspektör, som sedan gick på föräldraledighet. Den andra 
miljöinspektören är nu tjänstledig. Till följd av tjänstledighet och föräldraledighet anställdes två 
vikarierande miljöinspektörer. Planeringen baseras vanligtvis på tre tjänster som lägsta resursbehov och 
nuvarande behov av kontrollinsatser motsvarar 3,7 heltidstjänster. Framöver kommer därför en översyn 
göras av resursbehovet. Under 2020 ska en inventering av enskilda avlopp i kommunen att påbörjas, 
vilket är ett omfattande arbete. Inom byggenheten har belastningen varit hög. Det beror delvis på att en 
byggnadsinspektör har arbetat halvtid under vissa delar av året för att slutföra sin utbildning som nu är 
färdig. Ärenden för bygglov och Attefall samt strandskydd uppgick till 168 st. Flera större ärenden 
kommer avslutas under första kvartalet av 2020. Mycket har underlättats av det interna administrativa 
stödet.  

 
Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten består av 24 räddningsmän i beredskap fördelade på fyra grupper. Där ingår 
räddningschef, ställföreträdande räddningschef och en brandinspektör som även är kommunens 
beredskapssamordnare. Räddningschefen har även uppdraget som förvaltningschef för miljö- och 
byggnadsenheten. 

Under 2019 har kommunen varit förskonad från skogsbränder som annars kostar stora summor. Genom 
förebyggande arbete med både teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning och hjärt- och 
lungräddningsutbildning till skolelever och företag samt egen personal har enheten bidragit med 
kunskap om förebyggande och hantering av olyckor. Ett väl fungerande tillsynsarbete har bidragit till 
attraktiv livsmiljö och tillväxt. Tillsammans med Region 10 arbetar enheten med en ny ledningsstruktur 
som ska sjösättas under halvårsskiftet 2020 för att fungera fullt ut 2021. 
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Måluppfyllelse för förvaltningen 

 

Kvalitet 

Tillsynsarbetet inom miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. 
Inkomna ärenden påbörjas snabbt och att beslut fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. Den 
tillsyn som bedrivs ska vara tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Måluppfyllelsen bedöms vara god. 
 
Attraktiv plats 

En trygg och säker miljö ska skapas för medborgarna. Genom 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 de vistas i. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis 
god. 
 
Kostnadseffektivitet 
Förvaltningen gjorde ett överskott på 365 tkr under 2019, vilket innebär en god budgetföljsamhet. 
Förvaltningen bedöms därför uppfylla området för god ekonomisk hushållning.  

Område: Kvalitet
Mål: Klara handläggningstider som det finns 

krav på i plan- och bygglagen

Uppfyllelse:  God

Område: Attraktiv plats
Mål: Planberedskapen ska vara god så att 

möjlighet finns för ny etablering i kommunen. 

Uppfyllelse: Delvis god

Område: Kostnadseffektivitet
Mål: Verksamheten ska bedrivas med 

ekonomisk hushållning

Uppfyllelse: God
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Stiftelsen Silvermuseet 
Stiftelsen bedriver museiverksamhet med dokumentation och forskning tillsammans med publik 
verksamhet i form av utställningar, pedagogiska program, föreläsningar etc. Museet har en omfattande 
kulturhistorisk föremåls- och arkivsamling. 
 
Satsningar under året 
Verksamheten vid Silvermuseet och INSARC har genomförts i enighet med Arjeplog kommuns 
riktlinjer. Vid inledningen av året återgick ordinarie museichefen i tjänst. Museets administrativt 
ansvariga har tillsammans med övrig museipersonal och en besöksvägledare med provanställning 
planenligt genomfört uppdraget som turistinformation enligt avtal. 

Museiarbetet har som vanligt ägnats åt publikt arbete med utställnings- och övrig pedagogisk 
verksamhet samt arkivhållning, accession, föremålsvård. Forskningsinsatserna har omfattat förstudier 
till nya forskningsprojekt. Dokumentationsarbetet har innefattat kulturhistoriska inventeringar inom 
ramen för projektet ”Skyddad natur”, med Arjeplogs kommun som projektägare. Projektet avslutades i 
förtid på grund av projektledarens övergång till tjänst för annan arbetsgivare. Silvermuseets arbetsinsats 
utfördes dock planenligt. Ett omfattande utvecklingsarbete med inriktning på Silvermuseets framtida 
verksamhet har genomförts under ledning av museichefen och med målsättningen att Silvermuseet ska 
vara ”Kunskapsportalen till arktiska landskap”. Ett programkoncept och ett etiskt program färdigställdes 
under året och har presenterats för Länsstyrelsen och Regionen. Programkonceptet har fått mycket god 
respons. Kontakter har också tagits med presumtiva medaktörer och finansiärer. I ett samarbete med 
Laponiatjuottjudus genomfördes två exkursioner, i formatet Kunskapsresor, för allmänheten i 
världsarvet Laponia.  

Ekonomisk uppföljning 
Resultatet för året visar på en förlust på 95 565 kr, budgeterat var en förlust på 424 086 kr. 

Den främsta avvikelsen på kostnadssidan mot budget stod personalkostnaden och övriga köpta tjänster 
för, sammantaget dessa avvikelser och försäljningsvinster/fondutdelningar uppnås ett mindre underskott 
än budgeterat. 

Museets intäkter av entré och försäljning ökade något, vilket faller inom ramen för normal variation från 
år till år. Visningar och uthyrning minskade under 2019 jämfört med tidigare år, det totala antalet besök 
ökade i jämförelse med 2018. 
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Stiftelsen Arjeploghus 
 
Stiftelsen Arjeploghus äger och förvaltar 323 bostadslägenheter, 11 lokaler, elevhem samt 
garage och bilplatser 
 
Satsningar under året 
I samband med kontraktsbyten av lägenheter är alltid ambitionen att åtgärda de eftersatta underhållet. 
Åtgärderna vid dessa underhållsarbeten är oftast så omfattande att tiden mellan utflyttad hyresgäst till 
ny inflyttad hyresgäst blir lång. Årets hyresförhandlingar resulterade till att lägenhetshyrorna höjdes 
med 75 kronor/månad och bilplatser med 10 kronor/månad från 2019-07-01. Vakansgraden är i stort sett 
lika 2018, men noterbart är att efterfrågan på lägenheter under sommaren 2019 har varit lägre, dock inte 
alarmerande.  

 

Utöver fortsatt fokus på upprustning av lägenheter har följande insatser gjorts:  

 

Lugnet 1:22 - Fönsterrenovering färdigställd och fasadmålning påbörjad. 

Öberget 1:6 - Fasadrenovering förråd genomförd. 

Lämmeln 2 - Dränering markytor samt inkoppling regnvattenavlopp på dagvattenledning. 

Sälen – Målning av fönster. 

Renen - Ny takpapp på delar av de låglutande taket (butiksdelen).  

 

Ekonomisk uppföljning 
Stiftelsen resultat påverkas till stor del av hyresintäkter för elevhem, bostäder och lokaler. Posten 
hyresbortfall outhyrda är 2019 för elevhemmet 1027 tkr och bostäder 701 tkr. Vid 2019 års utgång har 
Stiftelse totalt outhyrt ca 550 kvm vilket motsvara ett framtida hyresbortfall på ca: 400 tkr. 
Hyresbortfallet och outhyrda lokaler är en svår men avgörande uppgift för Stiftelsen att minska om ett 
bättre resultat ska nås och möjliggöra mer underhåll. 

Under året har Stiftelsen minskat sin låneskuld genom att lösa bort ett lån på 10 miljoner. 

  



 

29 
 

 

 

Driftsredovisning per verksamhet  
inklusive interna poster 

Verksamheter tkr   
 

 

Förvaltning 
Budget 
2019 

Utfall 
2019 Budgetavvikelse 2018 

Politisk verksamhet -6 741 -6 855 -114 -7 293 
Kommunstyrelsen -164 940 -175 572 -10 632 -174 020 
- varav kommunchef, stab -5 155 -3 971 1 184 -5 004 
- varav administration och stöd -46 170 -49 627 -3 457 -40 520 
- varav utbildning och kultur -52 357 -58 686 -6 329 -58 787 
- vara vård- och omsorg -61 258 -63 288 -2 030 -69 709 
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd -5 819 -5 454 365 -6 252 
Summa styrelser nämnder -177 500 -187 881 -10 381 -187 565 
Bidrag flyktingmottagningen 0 344 344 1 918 
Årets pensionsutgift (inkl. årlig avsättning) -4 496 -4 481 15 -4 284 
Momsbidrag köp av verksamhet   750 750 1 285 
Pensionsskuldens kostnader utöver fördelat 
PO -500 2 488 2 988 -1 712 

Avskrivningar fordringar -120 109 229 46 
Övriga finansiella kostnader/intäkter -15 -3 12 -2 
Försäljning tomter kvarteret Regnbågen   2 201 2 201   
Reavinst/förlust försäljning 
anläggningstillgångar     0 177 

Planenliga avskrivningar -15 900 -14 045 1 855 -14 346 

Intern kapitaltjänst 5 824 6 152 328   

Verksamhetens nettokostnader -192 707 -194 366 -1 659 -204 483 
Skatteintäkter 144 555 144 850 295 142 904 
Generella statsbidrag o utjämning 53 725 54 546 821 52 462 
Finansiella intäkter 80 448 368 568 
Finansiella kostnader -4 050 -2 692 1 358 -2 642 
Årets resultat 1 603 2 786 1 183 -11 191 

 
Utgiftsbeslut under året uppgår med 336 tkr, då kommunfullmäktige 2018-12-10 beviljade 
kommunstyrelsen/administration och stöd utökad budget avseende kostnader för förankring på 
fastigheten Rattik 1:19. Verksamheterna redovisar ett underskott med -10,4 Mkr. Det största 
underskottet återfinns hos utbildning och kultur med 6,3 Mkr. Orsaken är i huvudsak högre 
kostnader/lägre intäkter för gymnasieskolans interkommunala avgifter. Minskade intäkter till 
stödboendet från Migrationsverket samt högre kostnader inom grundskolan har också bidragit till 
underskottet. 
 



 

30 
 

Administration- och stöds underskott med 3,5 Mkr består av ökade underhållskostnader inom 
fjärrvärmeverksamheten med 1,2 Mkr samt underskottstäckning Länstrafiken med 1,7 Mkr än 
budgeterat. Vård och omsorg redovisar ett underskott med 2 Mkr.  Lägre intäkter samt högre 
placeringskostnader inom LSS är de största orsakerna till underskottet. Flytten för att få all äldreomsorg 
under samma tak försenades med ca fyra månader och gjorde att kostnadsminskningen blev lägre än 
beräknat. Kommunchef/stab gör ett överskott med totalt  1,2 Mkr och det är  huvudsakligen avsatta 
medel till kommunstyrelsens förfogande som inte behövts nyttjas samt att projektverksamheten blivit 
billigare än beräknat. Miljö- bygg- och räddningsnämnden redovisar ett överskott med 365 tkr.  Miljö- 
och byggenhetens överskott med 418 tkr består av lägre personalkostnader på grund av vakanser. 
Räddningstjänsten redovisar ett underskott med 240 Tkr. 
 
Finansförvaltningen redovisar ett överskott med 11,5 mkr. Pensionsskuldens förändring blev 3 Mkr 
lägre än beräknat.  Totalt är sju tomter sålda på kvarteret Regnbågen och det har genererat ett 
driftsöverskott med 2,2 Mkr. Handpenning är erlagd och resterande köpeskilling redovisas som 
kortfristig fordran. Förseningar av investeringar medför lägre avskrivnings- och räntekostnader med 
totalt 3,2 Mkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar överskott med 1,1 Mkr. 
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Investeringsredovisning (tkr)
       

Förvaltning Utfall 
inkomst Utfall utgift  Netto  Budget 

2019  Avvikelse  

Kommunstyrelsen       
-administration och stöd 0 15 082 15 082 30 067 14 985 
-varav Kommunchef/stab -600 905 305 1 500 1 195 
-varav Barn- och utbildning     0 150 150 
-varav vård- och omsorg   283 283 512 229 
Miljö-, Bygg och 
Räddningsnämnden   3 447 3 447 4 000 553 

Summa nettoinvesteringar -600 19 717 19 117 36 229 17 112 
 
 
Större investeringar under året (tkr)
         

Slutredovisade projekt Budget 
2019  

Redovisat 
2019  Avvikelse  

Redovisat 
t.o.m. 
2019  

Total 
budget  

Prognos 
totalt  Avvikelse  

Brandbil 
Räddningstjänsten  4 000 3 447 553 3 447 4 000 3 447 553 

Lugnetskolan LSS 1 912 1 942 -30 7 163 7 133 7 163 -30 
Nytt bostadsområde 2 578 2 722 -144 3 344 3 200 3 344 -144 
VA nytt bostadsområde 1 732 1 720 12 5 638 5 650 5 638 12 
Pågående projekt               
Framtidens äldreboende 4 000 147 3 853 5 407 54 740 54 740 0 
VA Junibacken 2 500 1 833 667 1 833 2 500 2 500 0 
VA-anläggning Jäckvik 1 500 216 1 284 3 920 5 204 5 204 0 
Upprustning VA-
ledningar 3 024 2 369 655 2 893 3 548 3 548 0 

 
Inför år 2019 budgeterades investeringar för 22,6 Mkr netto. I februari beslutade kommunfullmäktige 
om överföring av investeringsbudget från 2018 till 2019 avseende påbörjade ej färdigställda 
investeringar med ytterligare 98,3 Mkr. Investeringsbudgeten reviderades sedan i juni, då man 
beslutade att investeringar för 11,2 Mkr utgick samt 73,5 Mkr flyttades fram till kommande år. 
Investeringsbudgeten uppgick slutligen då till 36,2 Mkr för 2019.   
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Förvaltningsberättelse 
I förvaltningsberättelsen lämnar Arjeplogs kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 
kapitlet samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen syftar till at ge en övergripande 
och tydlig bild av Arjeplog kommuns verksamhet det gånga året, 2019.  

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
I avsnittet nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.  
 
 
Kommunen 

Allmänt 2019 2018 2017 2016 2015 
Antal kommuninvånare 2 785 2 794 2 821 2 876 2 887 
Antal anställda 309  335 350 382 353 
Antal årsarbetare 286  308 330 345 325 
Verksamhetens nettokostnader, tkr 194 366 204 483 193 469 172 644 176 708 
- nettokostnader per invånare, kr 69 790 73 186 69 645 60 029 61 208 
Personalkostnader inkl. pensionskostnad, tkr 174 806 181 268 186 809 185 149 163 862 
Nettoinvesteringar, tkr 19 116 18 614 11 642 8 650 9 040 
- nettoinvesteringar per invånare, kr 6 864 6 662 4 127 3 008 3 131 
Resultat          
Årets resultat, tkr 2 786 -11 191 -187 17 196 4 917 
Eget kapital, tkr 138 489 135 495 146 686 146 873 129 677 
- eget kapital per invånare, kr 49 727 48 495 51 998 51 068 44 918 
Finansiering          
Likvida medel, tkr 42 060 44 327 54 459 39 206 19 390 
Låneskuld inkl. nyttjad checkräkningskredit, tkr 
(exkl. skuld t koncernföretag) 

         
92 500 92 500 92 500 92 500 92 500 

Tillgångar och skulder          
-Anläggningstillgångar per invånare, kr 90 076 88 795 86 615 86 618 99 413 
-Omsättningstillgångar per invånare, kr 30 936 33 402 35 928 35 364 24 932 
-Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse per 
invånare, kr 

35 415 36 993 36 434 35 452 36 107 

Långfristiga skulder per invånare, kr 38 219 42 544 44 750 37 809 44 196 
-Kortfristiga skulder per invånare, kr 23 853 22 563 18 527 26 975 19 290 
Nyckeltal *          
Nettokostnadsandel %, inkl. avskrivningar 97 105 99 90 96 
Nettokostnadsandel %, exkl. avskrivningar. 90 97 91 82 88 
Soliditet % inkl. pensionsförpliktelser 19 16 19 13 11 
Likviditet % 105 123 164 111 101 
Lånefinansieringsgrad % 42 48 52 44 50 
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Skattesats 2019  2018 2017 2016 2015 
Arjeplogs kommun 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
Landstingsskatt 11,34 11,34 11,34 11,34 10,18 
Begravningsavgift 0,253 0,242 0,246 0,39 0,39 
Avgift Svenska Kyrkan 1,25 1,25 1,25 1,2 1,2 
Totalt 36,343 36,332 36,336 36,43 35,27 

 

Den kommunala koncernens utveckling 

 

   

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2019 2018
Resultat -96 -40
Anläggningstillgångar 10033 9902
Omsättningstillgångar 4099 5798
Skulder o avsättningar 7527 9000
Eget kapital 6605 6700
Soliditet % 47 43
Investeringar 0 0
Antal anställda män
Antal anställda kvinnor
Lön VD/styrelse 45 51
Lön övriga 2837 3206
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Stifte lsen Silvermuseet

Stiftelsen driver Silvermuseet med 
utställningar, föreläsningar, 
dokumentation samt 

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2019 2018
Resultat 645 895
Anläggningstillgångar 51 631 53 546
Omsättningstillgångar 10 021 18 190
Skulder o avsättningar 56 942 67 670
Eget kapital 4 710 4 066
Soliditet % 8 6
Investeringar 0 0
Antal anställda män 7 7
Antal anställda kvinnor 2 2
Lön VD/styrelse 44 17
Lön övriga 2 930 2 877
Fastighetsinteckningar 0 0
Företagsinteckningar 0 0

Stiftelsen Arjeplogshus

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

Ägd andel 100 %
Nyckeltal (Tkr) 2019 2018
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) 2019 2018
Resultat -2,5 -0,5
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 594 597
Skulder o avsättningar 0 0
Eget kapital 594 597
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) 2019 2018
Resultat 0,0 0,0
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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Den kommunala koncernen 
I detta avsnitt presenteras övergripande information om Arjeplogs kommun. Den politiska 
organisationen presenteras och även en övergripande beskrivning av organisationen på 
verksamhetsnivå. 
 
Politisk organisation 
Det högst beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige. Mats Abrahamsson (S) är 
kommunfullmäktiges ordförande. Revisonen ansvarar för att granska kommunens verksamhet. Under 
kommunfullmäktige finns det fasta beredningar. I Arjeplogs kommun finns det en fast beredning – 
demokratiberedningen. Kommunfullmäktige kan även tillsätta tillfälliga beredningar för att utreda ett 
särskilt ämne. I kommunstyrelsen är Britta Flinkfeldt (S) ordförande.  

Valnämnd aktiveras under valår och krisledningsnämnd är verksam vid behov. Överförmyndarnämnd 
drivs i samverkan med Skellefteå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Arjeplogs kommun. En gemensam  
e-nämnd drivs tillsammans av kommunerna i Norrbotten. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR) 
bedriver tillsynsverksamhet inom Arjeplogs kommun och kommunstyrelsen ansvarar för bland annat 
vård, skola och omsorg. Nedan presenteras strukturen för den politiska organisationen. I de tre 
tabellerna redovisas det ekonomiska utfallet för den politiska verksamheten, mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige de senaste två mandatperioderna samt könsfördelning de senaste två åren. 
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Verksamhetsorganisation 
Två av Arjeplogs kommuns nämnder har en verksamhetsorganisation i Arjeplog. Kommunstyrelsens 
verksamhet är den största delen av kommunens verksamhet. Här bedrivs bland annat kommunens 
skolverksamhet, vård och omsorg, teknisk verksamhet samt utvecklingsverksamhet. Miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden är en myndighetsnämnd som bland annat utövar tillsyn och beviljar tillstånd inom 
områden som kräver detta, här finns även kommunens räddningstjänst.   

 

 

2019                    
(tkr) 

Budget Utfall Avvikelse 

Totalt  6 741 6 855 -114 
Kommunfullmäktige 740 885 -145 
Revisionen 480 336 144 
Kommunstyrelse 
politik 

5 371 5 600 -229 

Valnämnd 151 34 117 

Mandatfördelning  2019-
2022 

2015-
2018 

Socialdemokraterna  
Vänsterpartiet  
Liberalerna 
Centerpartiet  
Sverigedemokraterna 
(vakant) 
Totalt  

9 
6 
2 
4 
0 

 
21 

8 
5 
2 
5 
1 

 
21 

Jämställdhet 2018 2017 
Kommunfullmäktige 
 Kvinnor 
 Män 

 
43 % 
57 % 

 
45% 

55 % 
Kommunstyrelsen 
 Kvinnor 
 Män 

 
44 % 
56 % 

 
44 % 
56 % 
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Den kommunala koncernen 
Arjeplogs kommuns koncern består av ett antal bolag och styrelser som är presenterade nedan. 
Stiftelsens Arjeplogshus är kommunens bostadsförmedlare. Stiftelsen Silvermuseet bedriver 
museiverksamhet, turistbyrå och forskning. Stiftelsen Dr Einar Wallqvists Minnesfond har till ändamål 
att understödja och uppmuntra vetenskaplig forskning och kulturaktiviteter inom Silvermuseets 
verksamhetsområde.  
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning 
I detta avsnitt redogörs för viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning i kommunen. Här 
presenteras en kort sammanfattning av vad som hänt utanför kommunen under 2019 och hur det har 
påverkat Arjeplogs kommun. Avsnittet berör även riskbedömningar och pensionsförpliktelsen. 
 
Utblick 
Kommunsektorn, kommuner och regioner sammanräknat redovisade ett samlat verksamhetsresultat på 
12,6 miljarder kronor för 2019. Högre intäkter av inkomstutjämning och generella statsbidrag samt 
högre skatteintäkter bidrog till det förbättrade verksamhetsresultatet. För Arjeplogs del ökade intäkterna 
av skatter och generella statsbidrag med 4 miljoner kronor eller 2 procent jämfört med 2018. 

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade en 
återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till betydande del av att timlönerna 
(Nationalräkenskapernas definition) steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Helåret 2019 
ökade BNP med 1,2 procent jämfört med 2018. 

Coronaviruset som breder ut sig kommer att påverka Arjeplog, Sverige och hela omvärlden dramatiskt. 
Sveriges kommuner och regioner bedömer att det kommunala skatteunderlaget kommer att öka 
betydligt svagare än tidigare beräknat. Produktion och sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt. 
Det är ytterst svårt att bedöma hur ekonomin kommer att påverkas framöver. 

 
Befolkningsutveckling 
Vid årets ingång 2019 hade vi 2 794 invånare och vid årets utgång 2 785 invånare.  Det innebär en 
befolkningsminskning med -9 personer under 2019. I likhet med föregående år har kommunen haft ett 
negativt födelseöverskott vilket innebär att det dör fler personer än vad det föds i kommunen. 93 
personer har flyttat till kommunen under året, och 110 personer har flyttat från kommunen.  

Medelåldern i Arjeplogs kommun var under 2019 47,2 år, vilket är högre än riket som har en medelålder 
på 41,3 år. Detta innebär att Arjeplogs kommun har en äldre befolkning är riket.  
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Arbetsmarknad 
I Arjeplogs kommun arbetar 66 procent inom näringslivet och 34 procent av den arbetande delen av 
befolkningen i offentlig sektor. Den offentliga sektorn består av Arjeplogs kommuns egen verksamhet 
men även av statliga myndigheter som bedriver verksamhet i kommunen. Näringslivets arbetsmarknad  
består av olika typer av näringar, där den största enskilda näringen är tester i kallt klimat.  Denna näring 
har fått en allt större betydelse och är idag motor i näringslivet. Affärsområdet står för omfattande 
sysselsättning och mycket stora investeringar i byggnader och markanläggningar. Näringen är dessutom 
en viktig plattform för den växande besöksnäringens aktiviteter. Andra stora näringar i Arjeplog är 
bygg- och anläggningssektorn, rennäringen och besöksnäringen. Under 2019 har 13 nya bolag startats 
i kommunen.  

Den öppna arbetslösheten i Arjeplog var under året 3,4 procent vilket är ungefär samma som föregående 
år. Öppet arbetslösa i Norrbotten var 3,2 procent under 2019. Arjeplogs kommun har under många år 
haft en lägre andel öppet arbetslösa än Norrbotten. Detta är andra året i rad som Arjeplog har en högre 
andel öppet arbetslösa än länet. Den öppna arbetslösheten i Sverige uppgick till 4 procent. 

Bostadsmarknad 
Totalt finns det drygt 1 780 bostäder i Arjeplogs kommun, varav cirka 74 procent småhus och 26 procent 
i flerbostadshus. I den kommunala bostadsstiftelsen Arjeploghus, finns 323 lägenheter. I Arjeplog råder 
det ett underskott på bostäder vilket innebär en bostadsmarknad i obalans enligt Boverket. Efterfrågan 
tenderar att öka under vinterhalvåret på grund av säsongsarbete. Det finns även en stor efterfrågan på 
attraktiva tomter för bostäder och fritidshus. Under 2019 inkom 34 ansökningar om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och fyra ansökningar om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

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

 
 Händelseförändring                           Kostnad/intäkt,tkr 

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

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

925 
1 695 
8 260 

490 
6 200 

660 
2 100 
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Pensionsförpliktelser 
Pensionsåtaganden intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och 
uppgår till 26 Mkr (inkl. särskild avtalspension/ visstidspension och löneskatt). Pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen uppgår till 73 Mkr inklusive löneskatt. 

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

 

Förvaltning av pensionsmedel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Här beskrivs händelser av väsentlig betydelse för kommunen. Främst berör avsnittet större 
investeringar som genomförts under 2019. 
 
En brandbil av modell Scania P 410 årsmodell 2019 har inköpts till ett värde av ca 3,5 miljoner kronor. 
Det är den största investeringen i kommunen 2019. Den som används för att frakta material och personal 
vid olika typer av olyckor till exempel, bränder, trafikolyckor etc. Inköpet gjordes för att säkra en god 
arbetsmiljö för personalen. Bland annat kan stegarna och annan utrustning som ligger på taket tas ned 

 2019 2018 

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

25 657 24 013 

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild löneskatt) 72 973 79 345 

Totala pensionsförpliktelser 98 630 103 358 

Öronmärkta medel tom 2017 till kommande pensionsutbetalningar 
(likvida medel) 

5 290 5 290 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 

14 273 
 

14 297 
 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 

14 273 
 

14 297 
 

Summa öronmärkta medel till kommande pensionsutbetalningar 19 563 19 587 

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

79 067 
 

83 771 
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utan att man måste klättra upp. Det sker med modern teknik och det eliminerar risk för att man kan 
ramla ned. Ergonomin i hytten är bra utformad så att man kan ha på sig rökdykarutrustning och 
samtidigt använda bilbältet.  
 
En av de större investeringarna som genomförts under 2019 är färdigställandet av väg inom det nya 
tomtområdet på Lugnet. Vidare har VA- ledningsnätet för Junibacken i Adolfström påbörjats där under 
2020. Upprustningar på VA-ledningsnätet har gjorts för att säkerställa funktion och motarbeta ett 
växande underhållsbehov.  
 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
I avsnittet förklaras processerna kring fastställande av mål, budget och uppföljning. Processer för 
intern kontroll, beskrivning av centrala styrdokument samt roller och ansvar inom kommunkoncernen. 

 

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

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket 
inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av 
hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder och de kommunala bolagen. Betydande delar av 
detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen. Kommunstyrelsen rapporterar till 
kommunfullmäktige.  
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Nämnder och stiftelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer 
samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. I styrsystemet innebär det 
att nämnder och styrelser utvecklar strategier, mål och indikatorer samt identifierar risker i relation till 
fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Nämnder rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 
Stiftelserna rapporterar till kommunfullmäktige.   

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

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

Centrala styrdokument 

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

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

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

 

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

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

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

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande ansvar för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska driva det koncernövergripande internkontrollarbetet och följa 
upp att den interna kontrollen är ändamålsenlig. Internkontrollen i Arjeplogs kommun görs genom att i 
första steget identifiera risker och konsekvenser för rutiner och processer och därefter ta hänsyn till det 
riskvärdet som framkommer för att kunna genomföra åtgärder för att minska riskerna. Den så kallade 
risk- och väsentlighetsanalysen ska revideras årligen. Uppföljning av internkontroller sker vid 
delårsbokslut samt i årsredovisningen. Vid delårsboksluten rapporteras kortfattat hur arbetet med 
internkontroller fortlöper och i årsredovisningen görs en fullständig rapport, där även kommentarer om 
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förändringar i riskvärden ska framgå. Återrapportering sker tydligt eget stycke i delårsbokslut och 
årsredovisning. Rapportering av sjuktal och arbetstillfredsställelse ska särskilt presenteras för 
kommunstyrelsen som en del av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.  

Under 2019 har verksamheterna har arbetat med en pilotmodell för internkontroll för att denna ska 
kunna implementeras under 2020. Utgångspunkten för Arjeplogs kommuns interna kontroll är COSO-
modellen. Det är ett ramverk för intern styrning och kontroll. Modellen bygger på fem komponenter 
som tillsammans ger en tydlig struktur för ett systematiskt arbete. Uppföljning av internkontrollplanen 
ska ske i delårsrapport 1 och 2 samt i årsredovisningen för det året. Internkontrollen följer samma 
redovisningsstruktur och tidsplan som måluppföljningen. COSO-modellen kan illustreras som en 
pyramid, se bild nedan. 

 

 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
Nedan presenteras måluppfyllelsen för de verksamhetsmål som är beslutade för 2019. Målen ska 
tillsammans med andra delar vara styrande för kommunens verksamheter under året. Utveckling av 
intäkter, kostnader och resultat redovisas samt budgetföljsamhet för drift och investeringar. Här ingår 
även finansiering av investeringar, utveckling av pensionsskuld, soliditet och känslighetsanalys. 

 

Måluppfyllelse verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen för 2019 bedöms delvis uppfyllda utifrån en sammanvägning av den bedömning av 
måluppfyllelse som de olika verksamheterna redovisar i kombination med målvärdena listade i tabellen 
nedan. Arjeplogs kommun har fyra verksamhetsmål för 2019. Målen bryts ner i verksamheterna och 
arbetas med utifrån de förutsättningar olika verksamheter har. I tabellen nedan redovisas kommunens 
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måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmålen.  X = bedöms ej uppnås , ! =  bedöms uppnås i 
vissa delar   ѵ = bedöms uppnås till stora delar. I texten under tabellen ges en mer nyanserad beskrivning 
av hur bedömningen av måluppfyllelsen gjorts.  

 

 

Attraktiv plats: Målet omfattar bland annat livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, 
tillgänglighet och miljö och att göra Arjeplog till en så bra plats att leva på som möjligt och utveckla 
kommunens styrkor för att erbjuda en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika 
förutsättningar.  
 
Social delaktighet: Alla ska vara välkomna och alla ska kunna delta! Målet omfattar också 
arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning och välmående. 

 
Bra företagsamhet: Här ska det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens. Målet 
omfattar bland annat innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetensförsörjning, 
entreprenörskap, samverkan och forskning.  

 
Hög kvalitet i verksamheten: Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! 
Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet.  

Arjeplogs kommun  
Nedan redovisas verksamhetsmålen för Arjeplogs kommun och i vilken utsträckning de bedöms vara 
uppfyllda för 2019.  
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Prioriterade 
områden 

Mål Målvärde Utfall 2019  Uppfyll
else 

Uppfyllelse 
område 

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

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

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

Ingen mätning 
genomförd efter 
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. 

Nettoflyttnings-
underskottet är – 3 
personer.  

 

 Arjeplogs kommun 
ska vara särskilt 
attraktiv för 
barnfamiljer. 

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

Ingen mätning 
genomförd efter 
2016. 

 

               

 

Social 
delaktighet: 
Arjeplogs 
kommun ska 
arbeta för att 
öka den 
sociala 
delaktigheten. 

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. 

57% har 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. 

Andelen av 
befolkningen som 
får försörjningsstöd 
uppgår till 2,8%. 
Av dessa är 41% 
kvinnor. 

                  

                                                                           
 

Bra 
företagsklima
t: Arjeplogs 
kommun ska 
präglas av ett 
bra 
företagsklima
t 

Företag i Arjeplog 
ska vara nöjda med 
företagsklimatet. 

Vi ska tillhöra de 5 bästa i 
Norrbotten i totalrankingen. 

Kommunen ligger 
på fjärde plats i 
Norrbotten.  
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 Antalet nya företag 
i Arjeplogs 
kommun ska öka 

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

13 nya företag har 
startats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arjeplogs 
kommuns kvinnor 
och män ska vara 
förvärvsarbetande 

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

Enligt SCB 2019: 
94,9 % 
K: 94,7 % 
M: 95 %  

 

 Arjeplogs 
kommuns kvinnor 
och män ska vara 
välutbildade 

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

27% av 30-34-
åringar har minst 
två års 
högskoleutbildning. 
Ökning med 1 
procentenhet från 
2017. 

 

Kvalitet: 
Arjeplogs 
kommun ska 
ha hög 
kvalitet i sina 
verksamheter
. 

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. 

Ingen mätning 
genomförd efter 
2016. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Meritvärdet för 
elever i årskurs 9 är 
222 poäng. 
Flickorna har 241 
poäng och pojkarna 
har 200. 

                 

 

 

 

 

 

 

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

59% av eleverna 
uppnår 
grundläggande 
behörighet. 60% av 
flickorna och 58% 
av pojkarna. 

 Arjeplogs kommun 
ska ha en bra 
äldreomsorg. 

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

91% är nöjda med 
sin omvårdnad. 
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Attraktiv plats 

Ingen mätning är genomförd för invånarnas nöjdhet varvid måluppfyllelsen ger ett missvisande värde 
sett till genomförd verksamhet. Detsamma gäller för målet om attraktivitet för barnfamiljer. Målvärdet 
för nettoinflyttning nås inte. Det är kort väntetid till plats i förskolan och för- och grundskola har hög 
kvalitet. Kulturskolan och andra kulturella aktiviteter ger ett uppskattat utbud. Medborgarservice 
fortsätter att utvecklas, vilket har förbättrat tillgängligheten och servicenivån. Inom MBR-nämnden har 
målet att skapa en trygg och säker miljö för medborgarna delvis uppnåtts. Sammanfattningsvis bedömer 
avdelningar och förvaltning att måluppfyllelsen är god. Den sammanvägda bedömningen är att 
måluppfyllelsen för området Attraktiv plats är uppnått till viss del. 

 
Social delaktighet 

På integrationsområdet finns brister i resultat i SFI-utbildningen. Samtidigt arbetas det med 
utbildningsinsatser för nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt, och stödboendet ökar 
chansen att ensamkommande flyktingar kan integreras väl. Inom Vård och omsorg har 
genomförandeplaner uppdaterats för alla som ska ha det och dessa revideras minst två gånger per år. 
Måluppfyllelsen bedöms som god. Under året har Administration och stöd arbetat för att leverera en 
jämn och bra kvalitet på maten som serveras. Interna mätningar visar att nästan alla som får mat från 
kostenheten är nöjda med maten. Avdelningarna bedömer att måluppfyllelsen är god. Kommunen 
uppnår målvärdet att andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska understiga 4% jämnt 
fördelat mellan män och kvinnor. Målvärdet om andel nyanlända som slutfört sin SFI-utbildning inom 

95% av hemtjänsttagarna ska 
vara nöjda med sin 
hemtjänst. 

98% är nöjda med 
sin hemtjänst.  

 Arjeplogs kommun 
ska ha hög 
tillgänglighet vid 
frågor från kvinnor 
och män, flickor 
och pojkar.  

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

Ingen mätning har 
genomförts under 
2019.  

                

 

 

 

 

 

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

Ingen mätning har 
genomförts under 
2019.  

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

Ingen mätning har 
genomförts under 
2019.  

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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2 år är dock inte uppfyllt. Slutsatsen blir dock att i utifrån måluppfyllelsen av målvärdena i tabellen i 
kombination med avdelningarnas bedömningar om måluppfyllelse anses området Social delaktighet 
uppnått till stora delar.  

 
Bra företagsklimat 

Både vad gäller ranking av företagsklimat, uppstart av nya företag samt sysselsättningsgrad är 
målvärdena uppfyllda. Målvärdet som rör andel av kommunens medborgare i 30-34-årsåldern med 
minst två års eftergymnasial utbildning uppnås endast delvis. Vuxenutbildningen har utvecklats med 
utbildningen inom vård som främsta exempel. 24 upphandlingar påbörjades under 2019 varav åtta 
slutfördes. Åtta upphandlingar är pausade eller avbrutna. Ett avtal gick till en lokal leverantör, vilket 
ger ett utfall på 12,5%. Avdelningarna gör bedömningen att måluppfyllelsen är dålig. Totalt bedöms 
måluppfyllelsen för området Bra företagsamhet vara uppnått till viss del. 

 
Kvalitet 

Ingen övergripande mätning har gjorts utifrån kommuninnevånarnas nöjdhet med kommunens 
verksamheter. Målet om meritvärde för elever i årskurs nio uppfylls i huvudsak, men det finns ett glapp 
i meritvärde mellan pojkar och flickor. Utbildningsnivån i kommen är alltjämt låg. Barn, elever och 
vårdnadshavare är nöjda med verksamheterna. Kostnadseffektiviteten bedöms dålig till följd av att såväl 
grund- som gymnasieskolan har kostnader som överstiger standardkostnaden med betydligt mer än 
målsättningen på fem procent.  

Det tydligaste positiva resultatet är att en mycket hög andel av medborgarna i kommunen är nöjda med 
sin äldreomsorg eller hemtjänst. Bedömningen från avdelningen är också att verksamheterna generellt 
har hållit en hög kvalitet. Målet inom särskilt boende att erbjuda aktiviteter till alla boende och 
önskekost till de som äter sämre uppfylls. Kostnadseffektiviteten bedöms vara delvis uppfylld, med 
endast en mindre avvikelse mot budget.  

När det kommer till tillgänglighet har inga mätningar gjorts under 2019, vilket återigen ger ett 
missvisande värde sett till genomför verksamhet. Målet gällande sjukskrivningar i kommunen på lägre 
än 5% har inte nåtts inom Administration och stöd. Ett aktivt arbete pågår kring sjukskrivningar, psykisk 
hälsa arbetsliv samt rehabilitering. För den skattefinansierade verksamheten gör avdelningen ett positivt 
resultat, men totalt sett ett negativt resultat. Därför bedöms målet om god ekonomisk hushållning vara 
delvis uppfyllt av avdelningen. 

MBR-nämnden gjorde ett överskott, vilket innebär en god budgetföljsamhet och kostnadseffektivitet. 
Inkomna ärenden till MBR-nämnden påbörjas snabbt och beslut fattas rättvist och rättssäkert. 
Tillsynsarbetet inom miljö, hälsa och livsmedel präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. 
Majoriteten av avdelningar och förvaltning anser att måluppfyllelsen är god eller delvis god. En gör 
bedömningen att måluppfyllelsen är dålig. Sammanvägt bedöms området Kvalitet vara uppnått till viss 
del.  
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Måluppfyllelse ekonomiska mål  
De ekonomiska målen syftar till att säkerställa en god ekonomi och kommunal verksamhet för 
kommande generationer. Nedan presenteras uppfyllelsen av de ekonomiska målen.  
 

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

Resultatet uppgick ti l l  1,4 % av skatter och bidrag. 

Investeringsutrymmet kopplade ti l l  
skattefinansierad verksamhet för 
perioden 2019-2021 bör inte överstiga 
5% av skatter och statsbidrag.

Investeringarna kopplade ti l l  skattefinansierad verksamhet 
uppgick ti l l  11,3 Mkr för 2019, vilket motsvarar 5,6 % av 
skatter och statsbidrag.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 
ska uppgå ti l l  minst 17 % 

Soliditeten uppgick ti l l  19% vilket är en förbättring med 3% 
mot föregående år.

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. Under året har kommunen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 
arbetat med att ta fram en ny modell för beräkning av budgetramar med hjälp av kostnadsutjämningens 
prislappar. Den nya prislappsmodellen gäller från och med budgetåret 2020. 

Resultat 

Verksamheterna redovisar ett stort underskott mot budget med 10,4 Mkr. Detta uppvägs av lägre 
kostnader avseende pensioner, räntekostnader och avskrivningar samt intäkter vid tomtförsäljning. 
För att uppnå resultatet på 2% av skatter och statsbidrag skulle resultatet varit 2,8 Mkr bättre. Målet är 
ej uppnått. 

Investeringar 

Årets investeringar avseende skattefinansierad verksamhet uppgick till 11,3 Mkr för 2019 vilket är 1,3 
Mkr mer än målet på 5% av skatter och statsbidrag. Inom perioden 2019-2021 bedöms målet kunna 
uppfyllas. 

Soliditet 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser uppgick till 19%. Lägre pensionsförpliktelser bland 
ansvarsförbindelser utgör 2% minskning jämfört med 2018. Soliditetsmålet är uppnått. 

 

Sammanfattningsvis bedöms enbart ett av de tre målen uppfyllda vid årets slut. 

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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Stiftelsen Silvermuseet 
Nedan redovisas verksamhetsmålen för Stiftelsen Silvermuseet och i vilken utsträckning de bedöms 
vara uppfyllda för 2019.  

 

 

  

Mål
Prognos 

uppfyllelse

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

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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Stiftelsen Arjeploghus 
 
Måluppfyllelse 
Samtliga fastigheter har besiktats men sammanställning och prioritet för åtgärder är inte överförda i en 
prissatt underhållsplan. I 2020 budget är inräknat renovering av yttertaken på Lugnetvägen 30 och 
Gränsgatan. 

Underhållsåtgärder i samband med kontraktsbyten har Stiftelsen kapacitet att klara med nuvarande 
bemanning. Framtida större underhållsåtgärder kommer att kräva köp från externa aktörer.  

Radonundersökning påbörjades 2018 och blir färdigställd april 2020. I 2020 budget har avsatts medel 
för att påbörja åtgärder. 

Mål Prognos uppfyllelse 

Ta fram en underhållsplan  

Minska det eftersatta underhållet 
 

 

 

Budgetföljsamhet kommunen 
Ett mått som visar på hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning 
upprätthålls är prognossäkerheten och budgetföljsamheten. 

 
Budgetavvikelse Tkr Tertial 1 Tertial 2 Bokslut 2019 
Politisk verksamhet -63 -331 -114 
Kommunstyrelsen -3 440 -9 644 -10 632 
- varav kommunchef, stab -580 34 1 184 
- administration och stöd -511 -1 371 -3 457 
- varav barn- och utbildning -1 353 -4 792 -6 329 
- varav vård- och omsorg -996 -3 515 -2 030 
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd 262 182 365 
Summa styrelser nämnder -3 241 -9 793 -10 381 
Finansförvaltning  3 917 4 846 11 564 

 

I september beslutade kommunens ledningsgrupp att vidta åtgärder för att minska det prognosticerade 
underskottet. Resestopp, inköpsstopp, övertidsstopp samt stopp för ej påbörjade investeringar är några 
av de åtgärder som vidtogs. Trots detta ökade verksamheternas budgetavvikelse ytterligare till totalt -
10,4 Mkr. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
 

Ekonomisk översikt och finansiell analys 
Nedan finns en översikt av kommunens ekonomi. Här finns information om Arjeplogs kommuns 
likviditet, investeringar och pensionsförpliktelser. De projekt som har bedrivits under året är redovisade 
i denna del, likväl som driftsredovisningen för året.   
 
 
Resultat  
Kommunens resultat för 2019 uppgår till 2,8  
Mkr. Nämnderna redovisar ett underskott i 
jämförelse med budget med -10,4 Mkr och 
finansförvaltningen ett överskott med 11,5 Mkr 
 
Kommunens resultatutveckling (exkl. 
extraordinära kostnader i tkr) 

 

Koncernen uppvisar ett negativt resultat med 3 
333 Tkr.  

Koncernens resultatutveckling i Tkr 

 
 
 

Kommunens nettokostnadsandel 
av skatteintäkter 
Nettokostnadsandel av skatteintäkter, inkl. 
avskrivningar i procent.

 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Förändring i % 2019 2018 2017 

Nettokostnadsutveckling -4,5 5,7 13,2 

Skatter och statsbidrag 2 -0,3 1,8 

 

Verksamheternas intäkter har minskat med 10 
Mkr vilket motsvarar 10 % och kostnaderna 
minskade med 20 Mkr vilket motsvarar7 %. 
Intäktsminskningen består i huvudsak av 
minskade intäkterna från Migrationsverket. 
Personalkostnaderna minskade med 11 Mkr. 

Kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag ökade med 4 Mkr eller 
motsvarande 2%. 
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Finansnetto 

För 2019 uppgår finansnettot till -2,2 Mkr. 

Kommunens finansnetto i Tkr 

 

Koncernens finansnetto uppgår till -2,6 Mkr. 

Koncernens finansnetto 

 

Investeringar 

Kommunens nettoinvesteringar under året 
uppgår till 19,1 Mkr, vilket innebär en ökning 
jämfört med 201 med 0,5 Mkr. 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 19,7 
Mkr och inkomsterna till 0,6Mkr. 

Nettoinvesteringar (kommunen), Mkr 

 

Investeringar 2019 2018 2017 

Investeringsvolym 
(Mkr)          

19,1 18,6 11,6 

Nettoinvesteringar/     
Avskrivningar (%) 

136% 130% 76% 

Nettoinvesteringar/ 
Avskrivningar 
skattefinansierad 
verksamhet 

112% 104% 69% 

 

De skattefinansierade investeringarna uppgick 
till 11,3 Mkr. De planenliga avskrivningarna 
avseende skattefinansierad verksamhet uppgick 
till 10 Mkr. Målet är skattefinansierad 
verksamhets investeringar inte ska överstiga 10 
Mkr. 

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 2019 har 
större delen av investeringarna finansierats med 
skatteintäkter. 
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Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser  

 2019 2018 2017 

Soliditet 19% 16% 19% 

Tillgångsförändring -1,3% -1,6% -1,5% 

Förändring eget 
kapital 

2,2% -0,8% -0,1% 

 

Kommunens soliditet uppgår till 19% vilket är 
en förbättring med 3% mot föregående år. 
Tillgångarna har minskat med -1,3% och eget 
kapital har ökat med -2,2%. 

Kommunens soliditetsutveckling inkl. 
pensionsförpliktelser i procent. 

 

Koncernens soliditetsutveckling inkl. 
pensionsförpliktelser i procent. 

 

Koncernens soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser uppgår vid årsskiftet till 

19 %. 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 ökade med 2,8 Mkr. 
Anläggningskapitalet ökade med 7,6 Mkr och 
rörelsekapitalet minskade med 18,8 Mkr.  

Eget kapital Mkr(kommunen) 

 

 

Skuldstruktur 2019 2018 2017 

Total 
skuldsättningsgrad 

59 % 60 % 58 % 

-varav 
avsättningsgrad 

8 % 7 % 6 % 

-varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 

20 % 18 % 15 % 

-varav långfristig 
skuldsättningsgrad 

31 % 35 % 37 % 

 

Anläggningslånen uppgår vid periodens slut till 
92,5 Mkr Av dessa förfaller 19 Mkr inom ett år.  

De långfristiga skulderna uppgår till 38 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 42 Mkr vid årsskiftet. 

Kommunens likviditetsutveckling, Mkr 
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Balanskravsresultat 
Nedan redovisas resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet, likaså 
balanskravsutredning och resultatutjämningsreserven per balansdagen.  

 

Balanskravsutredning (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 786 -11 191 -187 17 196 4 918 
Reducering av samtliga realisationsvinster   -800 -79   
Orealiserade förluster i värdepapper 24 55 33 10 336 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 810 -11 136 -954 17 127 5 254 
      
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 720    -9 000 -1 000 
Disponering från resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

 9 046  954  - 

Balanskravsresultat 2 090 -2 090 0 8 127 4 254 
 
Återställning av balanskravsunderskott (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Kvar att återställa från tidigare år (ingående 
värde) 

-2 090   0 0,0 -527 

 varav från år 2013      -527 
Årets resultat enligt balanskravsutredningen 2 090 -2 090 -954,0 8 127,0 4 254 
Kvar att återställa inom tre år (utgående 
värde) 

0 -2 090 -954,0 0,0 0 
 

Resultatutjämningsreserv (Tkr) 2019  2018 2017 2016 2015 
Ingående värde 0 9 046 10 000 1 000 0 
Reservering till RUR 720    9 000 1 000 
Disponering av RUR  -9 046 -954  - 
Utgående värde 720 0 9 046 10 000 1 000 

 

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. Årets 
resultat räcker för att återställa underskott från tidigare år och 720 tkr återstår att reservera till 
resultatutjämningsreserven. Särskilt beslut om detta tas i samband med att årsredovisningen tas i 
kommunfullmäktige.  
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Väsentliga personalförhållanden 
I denna del presenteras information och nyckeltal som gäller Arjeplogs kommuns medarbetare. Här går 
det att läsa om anställningar, ålders- och könsfördelning, sjukfrånvaro och beräknade 
pensionsavgångar med mera. 
 
 
Personal 
Antalet anställda vid Arjeplogs kommun har minskat sedan 2018. Kommunen har 307 medarbetare och 
det motsvarar 286 årsarbetare. Motsvarande antal för 2018 är 335 medarbetare och 313 årsarbetare. 
Jämn könsfördelning beaktas i rekryteringsarbetet men det är alltid kompetens som är avgörande. Nedan 
presenteras antalet anställda med månadslön 31 december 2019. 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tillsvidareanställda 
totalt 

 316 322 314 312 288 268 

Tillsvidare kvinnor  251 248 241 234 216 204 
Tillsvidare män  65 74 73 78 72 64 
Visstidsanställda 
totalt 

 37 31 68 38 47 39 

Visstid kvinnor  23 23 36 30 37 31 
Visstid män  14 8 32 8 10 8 
Totalt  353 353 382 350 335 307 

 

     
Anställda inom Arjeplogs kommun 2014-2019.  
 
 
Pension 
Under de kommande tio åren beräknas 86 medarbetare gå i pension 
baserat på en pensionsålder på 65 år. Under 2019 slutade tolv 
medarbetare med pension, varav två vid 65 års ålder. Fem medarbetare 
valde att ta pension före 65 års ålder och fem efter 65 års ålder. Vid 
årets slut fanns det nio medarbetare som var äldre 65 år. Statistiken 
avser tillsvidareanställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Pensionsåldern är i princip höjd till 68 år i och med att det först då 
föreligger avgångsskyldighet enligt lag. Detta innebär att en anställd 
som inte begär att ta pension tidigare har rätt att behålla sin anställning 
till utgången av den månad då hen fyller 68 år. De allra flesta väljer 
dock fortfarande att sluta vid 65 år eller yngre, men fler än tidigare 
väljer att jobba tills de är äldre än 65 år. Enligt nu gällande 
pensionsavtal har den som önskar, rätt att avgå med pension tidigast 
från och med den månad då hen fyller 62 år. 

 

 
 
 
 

År Pensionsavgångar 

2020 12 

2021 8 

2022 4 

2023 11 

2024 15 

2025 10 

2026 7 

2027 2 

2028 5 

2029 12 

Totalt 86 
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Åldersfördelning tillsvidareanställda med månadslön 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
- 29 år 37 27 22 18 13 9 
30-39 år 54 62 69 67 68 58 
40-49 år 74 59 58 62 56 57 
50-59 år 106 99 100 102 92 77 
60- år 45 74 65 63 60 67 
Totalt 316 321 314 312 288 268 

 
 
Medelålder tillsvidareanställda med månadslön 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totalt 47,0 48,3 47,2 48,1 48,2 47,7 
Kvinnor 47,2 48,4 47,2 48,2 48,3 48 
Män 46,2 48,0 46,1 48,1 48,1 46,8 

 
 
Sjukfrånvaro 
  

2015 2016 2017 2018 2019 
Total sjukfrånvaro 9,1% 8,2% 7,5% 8,2 % 7,8 % 
varav 
långtidssjukfrånvaro  

59,4% 55,4% 40,7% 48,1% 51,8 % 

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

 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
 
Frisktal 2019 
Frisktal innebär att en anställd har haft maximalt fem sjukfrånvarodagar under det senaste året. Frisktalet 
är ett komplement till att mäta sjukfrånvaro eftersom ett högt frisktal innebär att det är få individer som 
är borta mer än fem arbetsdagar på ett år. En hög sjukfrånvaro och höga frisktal innebär alltså att det är 
få individer som ofta är sjuka. En låg sjukfrånvaro och låga frisktal innebär att många individer är 
sjukskrivna mer än fem dagar per år, men inte så mycket mer än fem dagar.  

Arjeplogs kommuns frisktal bedöms vara lägre än rikssnittet. I kombination med en relativt hög 
sjukfrånvaro är därför slutsatsen att det är en relativt hög andel av de sjukskrivna som är sjuka mer än 
fem dagar under ett år. Det är denna grupp som gör att sjuktalen är höga samtidigt som kommunen har 
många medarbetare som sällan är sjuka. 
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Kategori Heltidsfriska Dag 1 – 5 
sjukdag 

Frisktal 

Totalt 30,03% 26,8 % 56,83% 
Kvinna 27,46% 27,1% 54,56% 
Man 35,71% 33,7% 69,41% 
-19 år  100 % 0 % 100% 
20-29 år 26,47% 32,4% 58,87% 
30-39 år 25,58% 33,7% 59,28% 
40-49 år 24,29% 35,7% 59,99% 
50-59 år  29,63% 29,6% 59,23% 
60 - år 37,89% 16,8% 54,69% 

 
Frisktal fördelat på kön och ålder, 2019.  
 
Rehabilitering 
Som arbetsgivare har kommunen ett medansvar för den anställdes hälsa. Tillsammans med A-hälsan 
fortgår ett grundläggande arbete med en genomgång av alla sjukskrivningar i 
kommunorganisationen. Modellen för kartläggning och rehabilitering är känd inom alla 
verksamheter och arbetas med. Vid senaste genomgången av all sjukfrånvaro visade det sig att 
arbetsgivaren hade planer och kartläggningar på alla personer med fler än sex sjukskrivningstillfällen 
per år, alla långtidssjukskrivna. Alla utom två var sjukskrivna dag 15 – 90.  

Arjeplog kommun deltar i ett projekt inom psykisk hälsa arbetsliv och med ambitionen att förbättra 
arbetsmiljön för anställda inom kommunen. Det är en omfattande satsning där de flesta chefer 
kommer att få utbildning i psykisk hälsa arbetsliv och politiker bjuds in till föreläsningar. Det 
genomförs en traineeutbildning samt ett planerat arbete kring de ekonomiska effekterna. 

Tillbud, olycksfall, arbetsskador 
Det är viktigt att alla tillbud, olycksfall och arbetsskador rapporteras för att åtgärder ska kunna vidtas 
för att undvika olyckor. Under året har personalkontoret fått in 23 rapporter om tillbud och olycksfall 
varav fem rapporter är allvarliga tillbud som även rapporterats till Arbetsmiljöverket. Rutiner för 
rapportering av tillbud, olycksfall och arbetsskador är upprättade och spridda inom organisationen. 
 
Facklig samverkan 
Arjeplogs kommun jobbar för att utveckla facklig samverkan från övergripande nivå till enhetsnivå. 
Dialogmöten hålls fyra gånger per år på övergripande nivå och ett arbete pågår för att utveckla detta till 
att även genomföras på avdelningsnivå och enhetsnivå.  
 
Mertid 
Mertid innebär den tid som arbetas utöver ordinarie arbetstid och består av olika typer av fyllnadslön 
och övertidsersättning. På kommunens övergripande nivå har antalet timmar mertid minskat med 725 
timmar mellan 2018 och 2019. Orsak till minskningen är det strukturerade arbete som pågår inom 
kommunen för att minska antalet timmar mertid. Den största minskningen är inom vård och omsorg.  

 

Avdelning 2017 2017  2018 2018 2019 2019 
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Timmar Kronor Timmar Kronor Timmar Kronor 

Kommunledning 2 290 656 581  1 760 622 624 1 579 586 319 

Barn och utbildning 1 124 289 717  852 250 982 873 280 386 

Vård och omsorg 7 764 2 072 497  5 043 1 330 425 4 464 1 236 035 

Miljö och bygg 142 45 060  180 61 472 192 68 885 
Summa 11 320 3063 855  7 835 2265 503 7 110 2 168 858 

Antal timmar i mertid fördelat på år och avdelningar inom Arjeplogs kommun.  
 
 
Nedan är mertid per ansvar redovisat för 2018 respektive 2019. En jämförelse mellan åren är inte möjlig 
eftersom en omorganisation trädde i kraft 1 januari 2018.  
 
Ansvar 2018 

Timmar 

2018 

Kronor 

Ansvar 2018 

Timmar 

2018 

Kronor 

Kommunchef 116 53 855 Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

472 141 512 

IT  44 21 604  Särskilt boende 2 125 644 058 

Kostenheten 45 13 001 Hemtjänst 979 264 866 

Administrativa enheten 143 43 855 Utbildning och 
kulturchef 

42 13 378 

Tekniska enheten 9 2 662 Enhetschef kultur 
och fritid 

40 19 868 

Fastighet 245 92 025 Förskolechef 103 21 359 

VA/ÅVC 848 331 479 Rektor gymnasiet 104 30 172 

Lokalvård/sporthall 262 55 825 Stugan 294 96 642 

Avdelningschef vård och omsorg 101 37 252 Rektor 
grundskolan 

256 66 676 

Biståndsenheten 72 29 172 Miljö och 
byggservice 

11 4 643 

Personlig assistans 1 241 301 671 Räddningschef 169 56 627 

 
 

 

Ansvar 2019 

Timmar 

2019 

Kronor 

Ansvar 2019 

Timmar 

2019 

Kronor 
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Kommunchef 26 13431 Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

284 105559 

IT 103 52753 Särskilt boende 1642 422080 

Kostenheten 8 2358 Hemtjänst 860 236700 

Administrativa enheten 175 56793 Utbildning och 
kulturchef 

46 12226 

Tekniska enheten 30 8912 Enhetschef kultur 
och fritid 

48 17523 

Fastighet 191 72768 Förskolechef 191 36375 

VA/ÅVC 819 332379 Rektor gymnasiet 171 60565 

Lokalvård/sporthall 255 55834 Stugan 133 45146 

Avdelningschef vård och omsorg 122 52720 Rektor 
grundskolan 

282 108550 

IFO 51 18268 Miljö och 
byggservice 

37 3884 

Personlig assistans 1503 399727 Räddningschef 156 53575 

 

 

Förväntad utveckling 
Avsnittet redovisar kända framtida förhållanden och förväntningar, baserade på kända förhållanden 
som berör Arjeplogs kommun direkt eller indirekt.  

 

Förväntad utveckling 
 
Kommunen  2019 Budget 

2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Verksamhetens intäkter (mkr) 89 80 80 80 
Verksamhetens kostnader (mkr) -284 -279 -280 -283 
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 199 207 209 213 
Finansnetto (mkr) -2 -4 -4 -4 
Årets resultat (mkr) 3 4 5 6 
Investeringar (mkr) 19 66 38 21 
Låneskuld (mkr) 92 132 152 152 
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 19 15 15 17 
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   Koncernen Kommunen 
Resultaträkning (tkr)  Not 2019 2018 2019 2018 
       
Verksamhetens intäkter  2 107 188 117 296 89 451 99 915 
Verksamhetens kostnader  3,4, 26 -284 526 -304 436 -269 771 -290 052 
Avskrivningar  5,13-15 -16 093 -16 342 -14 045 -14 346 
Verksamhetens nettokostnader   -193 431 -203 482 -194 366 -204 483 
       
Skatteintäkter   6 144 850 142 904 144 850 142 904 
Generella statsbidrag och utjämning  7 54 546 52 462 54 546 52 462 
Verksamhetens resultat     5 030 -9 117 
       
Finansiella intäkter  8 642 1 009 448 568 
Finansiella kostnader  9 -3 275 -3 235 -2 692 -2 642 
       
Resultat efter finansiella poster   3 333 -10 342 2 786 -11 191 
Skatt    6   
Årets resultat  10 3 333 -10 336 2 786 -11 191 
 
 
 

Koncernen Kommunen 
Kassaflödesanalys (tkr) 2019 2018 2019 2018 
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 3 333 -10 281 2 786 -11 191 
Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Övriga ej likvidpåverkande poster          11 18 422 20 556 15 915 17 911 
Ökning/minskning periodiserade anslutningsavg.  2 262  2 262 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 4 981 -3 800 5 055 -3 661 
Ökning/minskning av förråd och varulager -364 -525 -176 -499 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 402 9 834 3 389 10 778 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 774 18 046 26 968 15 600 
     

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillg.     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19 849 -19 894 -19 716 -18 614 
Erhållna investeringsbidrag   600  
Sålda materiella anläggningstillgångar  11 378   
Placeringar i övrfinan. anläggningstillgångar -134 -393 -3  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 383 -8 909 -19 119 -18 614 
     

Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 9 000  9 000  
Amortering av skuld -29 000 -9 117 -19 000 -9 117 
Periodiserade anläggningsavgifter -117  -117  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 117 -9 117 -10 117 -9 117 
     
Årets kassaflöde -12 726 20 -2 268 -12 131 
     
Likvida medel vid årets början 66 250 66 230 44 327 56 459 
Likvida medel vid årets slut 53 524 66 250 42 060 44 327 
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Balansräkning (tkr)   Not 2019 2018 2019 2018 
       
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningsstillgångar  12 129 41 129 41 
Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekn. 
anläggningar 

 13 
289 254 290 848 238 593 238 522 

Maskiner och inventarier  14 10 470 8 320 9 500 7 100 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

 15 
36 36 36 36 

Finansiella anläggningstillgångar  16 11 615 11 273 2 605 2 602 
Summa anläggningstillgångar   311 503 310 518 250 863 248 301 
       
Omsättningstillgångar       
Förråd mm  18 2 922 2 558 1 914 1 738 
Fordringar  19 28 037 33 018 27 909 32 964 
Kortfristiga placeringar  17 14 273 14 297 14 273 14 297 
Kassa och bank  20 53 524 66 250 42 060 44 327 
Summa omsättningstillgångar   98 756 116 123 86 156 93 326 
Summa tillgångar   410 259 426 641 337 018 341 627 
       

Eget kapital       
Årets resultat   3 333 -10 336 2 786 -11 191 
Resultatutjämningsreserv       
Övrigt eget kapital   146 111 156 239 135 703 146 804 
Summa eget kapital  21 149 444 145 903 138 489 135 703 
       
       

Avsättningar       
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 22,28 
31 609 29 506 25 657 24 013 

Andra avsättningar       
       

Skulder       
Långfristiga skulder  23 160 924 183 352 106 441 118 869 
Kortfristiga skulder  24 68 282 67 880 66 431 63 042 
Summa eget kapital och skulder   410 259 426 641 337 018 341 627 
       

Ställda panter och 
ansvarsförbindelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 

  

    
Pensionsförpliktelser  25  80 670  150 705 
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Noter  
Gemensamma noter för kommun och koncern är presenterade i detta avslutande kapitel.  
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 
Ändrade redovisningsprinciper 2019: 

· Rättelse av för lite uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år har inte korrekt 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening redovisats. Rättelse har nu gjorts. Detta har inte 
påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2019. 

 
Följande avvikelser finns: 

· Kommunen följer inte LKBR 3 kap 11 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. 
Målsättningen är att en sådan dokumentation ska finnas upprättad från och med år 2020. 

· RKR R4 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. 
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. 
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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.  
 
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.  
 
Särredovisningar 
Följande särredovisningar har upprättats: 
VA-redovisning 2019 
Fjärrvärmeredovisning 2019 
Särredovisningarna finns tillgängliga hos kommunens medborgarservice telefon 0961-144 44 samt på 
kommunens hemsida arjeplog.se 
 
Kommunala koncernföretag 
Följande kommunala koncernföretag ingår i den kommunala koncernen: 
 

Namn Organisationsnummer Ägd andel 
Stiftelsen Arjeploghus 899100-0855 100% 
Stiftelsen Silvermuseet 899100-2992 100% 
Dr Einar Wallquist minnesfond 891000-4691 100% 
Kraja AB (vilande) 556407-7047 100 %  
Stiftelsen Arjeplogs Turism (vilande) 899100-2422 100% 
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Not 2 Intäkternas fördelning 

 2019 2018 
Kommunen   
   
Försäljningsintäkter 3 259 3 881 
Taxor och avgifter 31 922 33 498 
Hyror och arrenden 7 957 7 619 
Bidrag från staten 36 441 43 811 
EU-bidrag   
Övriga bidrag 1 593 545 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 949 10 175 
Försäljning av exploateringsfastigheter 2 310 210 
Försäljning av anläggningstillgångar  177 
Övriga verksamhetsintäkter 19  
Verksamheternas intäkter enligt driftsredovisning 89 451 99 915 
   
Därav jämförelsestörande poster   
Reavinst försäljning fastigheter 2 310 210 
   
Koncernen   
Koncernens intäkter 83 749 93 938 
Kommunen 3 745 4 167 
Silvermuseet 19 694 19 191 
Stiftelsen Arjeploghus 107 188 117 296 
Summa   
 10 712  12 145 
Koncerninterna intäkter har eliminerats med:   

 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

 2019 2018 
Kommunen   
Lön, ersättningar och sociala avgifter 160 156 168 428 
Pensionskostnader inkl. löneskatt 9 227 12 555 
Bidrag 17 821 19 973 
Entreprenader, köp av verksamhet, köp av tjänster 25 113 30 967 
Hyror, leasing och fastighetsunderhåll 14 397 14 070 
Kostnad för räkenskapsrevision   
Material och energi 17 733 19 082 
Realisationsförluster   
Fastighetsskatt   
Övriga rörelsekostnader 25 324 24 977 
Summa 269 771 -290 052 
   
Koncernen   
Kommunen -264 762 -283 884 
Silvermuseet -6 485 -6 744 
Stiftelsen Arjeploghus -13 276 -13 808 
Kraja AB -2  
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 2019 2018 
Kommunen   
Einar Wallquists minnesfond   
Summa koncernens kostnader -284 525 -304 436 
   
   
Koncerninterna kostnader har eliminerats med: -10 712 -12 145 
 

Not 4 Kostnader för räkenskapsrevision 

 2019  
Total kostnad för räkenskapsrevision  123  
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 90  
 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport, årsredovisning 
samt del av riskanalys och uppdragsledning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för revision uppgår till 
336 tkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 225 tkr.   

 

Not 5 Avskrivningar 

 
 

2019 
 

 
 

2018 
 

Byggnader och mark -12 368 -12 523 
Maskiner och inventarier -1 677 -1 823 
Summa avskrivningar -14 045 -14 346 

 

Not 6 Skatteintäkter/Medlemsbidrag 

 2019 2018 
Preliminära kommunalskatt 145 989 143 502 
Slutavräkningsdifferens föregående år 67 -425 
Preliminär slutavräkning innevarande år -1 206 -172 
Summa 144 850 142 904 
 
 
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 

 2019 2018 
Inkomstutjämningsbidrag 25 079 23 945 
Strukturbidrag 6 584 6 638 
Regleringsavgift 1 969 445 
Kostnadsutjämningsbidrag 15 865 15 981 
Avgift för LSS-utjämning -5 264 -5 974 
Engångsmedel flyktingsituation  1 739 2 951 
Kommunal fastighetsavgift 8 574 8 477 
Summa 54 546 52 462 
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Not 8 Finansiella intäkter 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Utdelningar på aktier och andelar 182 424    
Ränteintäkter 113 549  101 532 
Övriga finansiella intäkter 347 36  347 36 
Summa 642 1 009  448 568 
 

 
Not 9 Finansiella kostnader 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
Räntekostnader  2 451  2 080 2 085 
Ränta på pensionskostnader  729  588 502 
Nedskrivning finansiella tillgångar 24 55  24 55 
Summa -3 275 3 235  2 692 2 642 
Därav jämförelsestörande kostnader      
Nedskrivning finansiella tillgångar 24 55  24 55 
 
Not 10 Årets resultat 

 2019 2018 
Kommunen   
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 786 -11 191 
   
Koncernens    
Kommunen 2 786 -11 191 
Stiftelsen Silvermuseet -96 -40 
Stiftelsen Arjeplog Turism   
Stiftelsen Arjeploghus 645 895 
Kraja AB -2  
Einar Wallquist minnesfond   
Summa resultat kommunkoncern 3 333 -10 336 
 
Not 11 Övriga ej likvidpåverkande poster 

 Koncernen Kommunen 
 2019 2018 2019 2018 
     
Avskrivningar 16 093 16 342 14 045 14 346 
Omklassificering från pågående till 
exploateringsfastigheter 201  201 3 510 
Gjorda avsättningar 2 103 4 214 1 644  
Orealiserade kursförändringar 24   24 55 
Övriga justeringar 1  1  
Summa justeringsposter 18 422 20 556 15 915 17 911 
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Not 12 Immateriella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Ingående anskaffningsvärden 1 819 1 819  1 819 1 819 
Försäljningar och utrangeringar -1 248   -1 248  
Omklassificeringar      
-Årets aktiverade inköp 150   150  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 721 1 819 

 
721 1 819 

      
Ingående avskrivningar -1 777 -1 492  -1 777 -1 492 
Arets avskrivningar -62 -285  -62 -285 
Försäljningar och utrangeringar 1 248   1 248  
Utgående ackumulerade avskrivningar -592 -1 777  -592 -1 777 
Utgående restvärde enligt plan 129 41  129 41 
      
      
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. 
 
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Mark och övrig fast egendom      
Ingående anskaffningsvärden 1 892 1 892  1 892 1 892 
Årets förändringar      
Försäljningar och utrangeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 892 1 892 

 
1 892 1 892 

      
Verksamhetsfastigheter      
Ingående anskaffningsvärden(inkl. bidrag) 227 660 221 857  227 660 221 857 
Årets förändringar      
Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
Årets aktiverade utgifter, inköp 2 179 5 458  2 179 5 458 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 21 278 21 278  21 278 21 278 
Försäljningar och utrangeringar      
Omklassificeringar 5 287 345  5 287 345 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 256 404 248 938 

 
256 404 248 938 

      
Ingående avskrivningar (inkl. bidrag) -121 676 -114 547  -121 676 -114 547 
Avgår ack. avskrivningar där IB=0      
Bidrag/avgifter överfört till skuld -13 228 -12 731  -13 228 -12 731 
Omklassificeringar fr. affärsvht      
Årets avskrivningar -7 084 -7 129  -7 084 -7 129 
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 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Utgående ackumulerade avskrivningar -141 989 -134 407  -141 989 -134 407 
Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år 34 34  34 34 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 34 34  34 34 
      
Fastigheter för affärsverksamhet      
Ingående anskaffningsvärde (inkl. bidrag) 126 071 121 325  126 071 121 325 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 32 323 30 781  32 323 30 781 
Årets aktiverade utgifter, inköp 5 093 4 746  5 093 4 746 
Årets statliga stöd      
Försäljningar och utrangeringar      
Omklassificeringar 4 835   4 835  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 168 323 156 852 

 
168 323 156 852 

Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år 31 31  31 31 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 31 31  31 31 
      
Ingående avskrivningar (inkl. bidrag) -55 417 -51 142  -55 417 -51 142 
Bidrag/avgifter överfört till skuld -26 340 -25 372  -26 340 -25 372 
Omklassificeringar fr. vht-fastigheter      
Årets avskrivning -4 236 -4 275  -4 236 -4 275 
Utgående ackumulerade avskrivningar -85 992 -80 789  -85 992 -80 789 
      
Publika fastigheter      
Ingående anskaffningsvärden (inkl. bidrag) 26 244 25 793  26 244 25 793 
Avyttringar och utrangeringar      
Årets aktiverade utgifter, inköp 3 258 451  3 258 451 
Årets statliga stöd      
Bidrag/avgifter överfört till skuld 5 108 5 108  5 108 5 108 
Omklassificeringar 421   421  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 35 031 31 352 

 
35 031 31 352 

      
Ingående avskrivningar (inkl. bidrag) -16 149 -15 385  -16 149 -15 385 
Avyttringar och utrangeringar      
Bidrag/avgifter överfört till skuld -3 501 -3 024  -3 501 -3 024 
Årets avskrivningar -738 -765  -738 -765 
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 389 -19 175  -20 389 -19 175 
Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år 27 27  27 27 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 27 27  27 27 
      
Fastigheter för annan verksamhet      
Ingående anskaffningsvärde 136 773 148 960  12 775 12 767 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 17 081 17 081  17 081 17 081 
Årets aktiverade utgifter, inköp  1 288   8 
Årets statliga stöd      
Försäljningar/utrangeringar  -13 676    
Omklassificeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 153 854 153 653 

 
29 856 29 856 

      
Ingående avskrivningar -40 580 -41 016  -5 508 -5 154 
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 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Bidrag/avgifter överfört till skuld -5 324 -4 858  -5 324 -4 858 
Årets avskrivningar -1 975 -1 941  -310 -355 
Avskrivningar avyttringar/utrangeringar  2 578    
Utgående ackumulerade avskrivningar -47 879 -45 237  -11 142 -10 367 
      
Ingående nedskrivningar -36 600 -36 600    
 -36 600 -36 600    
Genomsnittlig nyttjandeperiod, antal år 60 60  31 31 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 60 60  31 31 
      
Pågående nyanläggningar      
Ingående anskaffningsvärde 11 026 4 382  11 026 4 104 
Utgifter under året 4 608 9 067  4 608 9 067 
Bidrag/avgifter överfört till skuld 2 400 3 343  2 400 3 343 
Årets statliga stöd/försäljningar -600 -1 800  -600 -1 800 
Under året genomförda omfördelningar -10 834 -624  -10 834 -345 
Utgående balans 6 600 14 368  6 600 14 369 
      
Utgående restvärde enligt plan 289 254 290 848  238 593 238 522 
      
  
 
Not 14 Maskiner och inventarier 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Maskiner       
Ingående anskaffningsvärden 2 601 2 495  2 601 2 495 
Årets förändringar      
-Årets aktiverade utgifter, inköp 137 106  137 106 
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Omklassificeringar      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 739 2 601 

 
2 739 2 601 

      
Ingående avskrivningar -1 971 -1 762  -1 971 -1 762 
Årets förändringar      
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Avskrivningar -217 -208  -217 -208 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 187 -1 970  -2 187 -1 970 
Genomsnittlig nyttjandetid, antal år 10 10  10 10 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 10 10  10 10 
      
Inventarier 3 år      
Ingående anskaffningsvärde 573 432  573 432 
Årets förändringar      
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Årets aktiverade utgifter, Inköp  141   141 
Omklassificeringar      
Utgående ackumulerade 573 573  573 573 
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 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
anskaffningsvärden 
      
Ingående avskrivningar 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Avskrivningar 

-436 
 

-47 

-405 
 

-31 

 -436 
 

-47 

-405 
 

-31 
Utgående ackumulerade avskrivningar -483 -436  -483 -436 
Genomsnittlignyttjandetid, antal år 3 3  3 3 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 3 3  3 3 
      
Inventarier 5 år (koncern 5-10 år)      
Ingående anskaffningsvärden 8 812 8 812   595 595 
Årets förändringar      
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 694   561  
-Omklassificeringar      
-Försäljningar och utrangeringar      
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 506 8 812 

 
1 156 595 

      
Ingående avskrivningar -7 359 -6 843  -361 -255 
Årets förändringar      
-Försäljningar och utrangeringar      
 -507 -516  -123 -106 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 866 -7 359  -485 -361 
Genomsnittlig nyttjandetid, antal år 10 10  8 8 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 8 8  5 5 
      
Inventarier 10 år      
Ingående anskaffningsvärden 12 463 12 079  12 463 12 079 
Årets förändringar      
-Omklassificeringar      
-Försäljningar och utrangeringar      
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 283 384  283 384 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 12 746 12 463 

 
12 746 12 463 

      
Ingående avskrivningar -8 386 -7 508  -8 386 -7 508 
Årets förändringar      
-Försäljningar och utrangeringar      
-Avskrivningar -805 -877  -805 -877 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 191 -8 385  -9 191 -8 385 
Genomsnittlig nyttjandetid, antal år 12 12  12 12 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 10 10  10 10 
      
Bilar      
Ingående anskaffningsvärden 6 166 6 111  6 166 6 111 
-Avgår anskaffningsvärde där IB=0      
-Försäljningar och utrangeringar  -41   -41 
-Årets aktiverade utgifter, Inköp 3 447 96  3 447 96 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 613 6 166 

 
9 613 6 166 
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 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
      
Ingående avskrivningar -4 144 -3 587  -4 144 -3 587 
Årets förändring      
-Avgår ack avskrivningar där IB=0      
-Avskrivningar -837 -557  -837 -557 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 981 -4 144  -4 981 -4 144 
Genomsnittlig nyttjandetid, antal år 10 10  10 10 
Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 9 9  9 9 
      
Utgående restvärde enligt plan 10 470 8 320  9 500 7 102 
Avskrivningstider (genomsnittliga)      
 
 
Not 15 Övriga materiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
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 16 Finansiella anläggningstillgångar 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Aktier och andra andelar i dotterbolag    500 500 
Övriga aktier och andelar 10 915 10 573  754 544 
Återföring tidigare år Kommuninvest     208 
Grundfondskapital    650 650 
Långfristiga fordringar 700 700  700 700 
Summa 11 615 11 273  2 605 2 602 
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Not 17 Kortfristiga placeringar 

 2019 2018 
   
Räntebärande värdepapper och fonder 14 273 14 297 
Summa 14 273 14 297 
 
 
tkr Anskaffnings 

värde 
Bokfört 

värde 
Marknadsvärde 

bokslutsdag 
Noterade räntebärande papper 15 090  14 273 14 273 
 
Nedskrivning av bokfört värde till marknadsvärde har gjorts med – 24 tkr under 2019, vilket blir totalt 817 
tkr.  
 

Not 18 Förråd 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
Förråd 1 008 820    
Exploateringsmark 730 637  730 637 
Varulager fjärrvärmeverk 645 553  645 553 
Varulager kommunalteknik 539 548  539 548 
Summa 2 922 2 558  1 914 1 738 
 
Not 19 Fordringar 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Kundfordringar 7 765 13 297  7 893 13 604 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

4 
11 644 10 473 

 
11 573 10 403 

Mervärdeskattefordringar 485 298  485 298 
Statsbidragsfordringar 5 540 8 070  5 540 8 070 
Övriga kortfristiga fordringar 2 599 880  2 418 589 
Summa 28 037 33 018  27 909 32 964 
 
Not 20 Kassa och bank 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Kassa och bank 53 524 66 250  42 060 44 327 
Summa 53 524 66 250  42 060 44 327 
      
Varav privata medel inom individ- och 
familjeomsorg 0 -104 

 
0 -104 

 
 
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr (50 000 tkr) 
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Not 21 Eget kapital 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
      
Eget Kapital      
Ingående eget kapital  145 903 156 239  135 703 146 686 
Rättelse av fel, finansiella anläggningstillg. 208    208 
Årets resultat 3 333 -10 339  2 786 -11 191 
Utgående eget kapital 149 444 145 903  138 489 135 703 
      
 
 

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 
 Koncernen  Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 
      
Ingående avsättning inkl. löneskatt 28 129 24 102  22 636 19 313 
Årets utbetalningar -571 -481  -524 -440 
Nyintjänad pension 1 432 3 148  1 225 2 639 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 766 644  588 501 
Sänkning diskonteringsräntan -24 83    
Förändring av löneskatt 287 648  287 648 
Övrigt 35 -15  -108 -25 
Utgående avsättning 30 056 28 129  24 104 22 636 
      
Ingående avsättning förtroendevalda 1 377 1 108  1 377 1 190 
Nyintjänad pension 100   100 65 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 42   42 85 
Löneskatt förtroendevalda 34 269  34 37 
Utgående avsättning förtroendevalda 1 553 1 377  1 553 1 377 
Utgående avsättning 31 609 29 506  25 657 24 013 
 
 
Not 23 Långfristiga skulder 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
Långfristiga skulder      
Ingående låneskuld 148 544 157 042  83 500 92 500 
Nästa års amortering som kortfristig skuld -19 000 -9 000  -19 000 -9 000 
Årets nyupplåning/omsättning av lån 9 000   9 000  
Årets amortering -10 000     
Utgående låneskuld 128 544   73 500 83 500 
Skulder till koncernföretag    59 59 
Finansiell leasing  502  0 502 
Summa 128 042 148 544  73 559 84 061 
      
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående 
värde 31 605 31 880 

 
31 605 31 880 
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 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
Nya investeringsbidrag under året 600 1 800  600 1 800 
Resultatförda investeringsbidrag -2 408 -2 075  -2 408 -2 075 
Summa förutbetalda investeringsbidrag 29 797 31 605  29 797 31 605 
Återstående antal år (vägt snitt)      
      
Förutbetalda anslutningsavgifter VA, 
ingående värde 3 202 1 158 

 
3 202 1 158 

Nya anslutningsavgifter under året  2 263   2 263 
Resultatförda avgifter -117 -117  -117 -117 
Summa förutbetalda anslutningsavgifter 3 085 3 202  3 085 3 202 
Återstående antal år (vägt snitt)      
Summa förutbetalda intäkter 32 882 34 807  32 882 34 807 
      
      
Summa långfristiga skulder 160 924 183 352  106 441 118 869 
    
   2019 2018 
Förfallotider 
Låneskuldens struktur - lånelängd 
Andel rörliga lån      0% 0% 
Andel som förfaller efter 5 år    11% 11 % 
 
Räntor 
Låneskuldens struktur - räntor 
Andel med rörlig ränta   
Andel med fast ränta   100 % 100 % 
Summa   100 %   100 % 
 
Genomsnittlig ränta    2,25 % 2,25 % 

 

Not 24 Kortfristiga skulder 

 Koncernen  Kommunen 
 2019 2018  2019 2018 
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 19 000 9 000  19 000 9 000 
Skulder till koncernföretag    2 408 1 921 
Leverantörsskulder 8 569 14 597  8 818 13 935 
Löneskulder inkl. semesterlöner 10 287 11 687  9 553 10 942 
Övriga kortfristiga skulder 7 674 6 559  5 735  5 996 
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 22 752 26 037 

 
20 842 21 248 

Summa 68 282 67 880  66 356 63 042 
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Not 25 Ansvarsförbindelser 

 Koncernen  Kommunen 
 2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31 2018-12-31 
      
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 
och som inte heller har täckning i 
pensionsstiftelses förmögenhet   

 

  
      
Ingående ansvarsförbindelse pensioner 79 345 82 278  79 345 82 278 
Pensionsutbetalningar -2 973 -2 851  -2 973 -2 851 
Aktualisering  -906   -906 
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 1 990 1 712  1 990 1 712 
Sänkning diskonteringsräntan      
Förändring löneskatt -1 244 -573  -1 244 -573 
Bromsen      
Övrigt -4 145 -315  -4 145 -315 
Utgående ansvarsförbindelse pensioner 72 973 79 345  72 973 79 345 
      
Aktualiseringsgrad (den andel av 
personakterna för anställd personal som är 
uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställning) 95 % 95 % 

 

95 % 95 % 
      
      
Övriga ansvarsförbindelser      
      
Borgen Inlandståget AB 1 000   1 000  
Borgen Stiftelsen Arjeploghus, 
Kommuninvest   

 
54 542 64 542 

Förlustansvar egna hem 173 196  173 196 
HSB Bostadsrättsföreningen Lugnet 1 041 1 129  1 041 1 129 
Pensionsborgen Stiftelsen Silvermuseet    5 952 5 493 
Summa 2 241 1 325  61 708 71 360 
Summa ansvarsförbindelser 81 586 80 670   134 681 150 705 
      

 

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 2019-12-31 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 
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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 172 923 153 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 172 732 379 kronor.    

 

  



 

78 
 

 
 
Not 26 Operationella leasingkostnader 

 2019 2018  
    
Nominella värdet av leasingavgifter fördelar sig enligt följande:    
    
Förfaller till betalning inom ett år 1 130 1 207  
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 1 065 1 173  
    
    
Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella 
leasingavtal uppgår under året till följande:    
Kontorsmaskiner, kopiatorer 217 265  
Fordon, bilar 774 542  
Trygghetslarm 287 558  
Summa 1 278 1 365  
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