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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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VERKSAMHETSREDOVISNING 
Nedan presenteras en sammanfattning av kommunens verksamheter och stiftelser och deras 
arbete under 2021. Där inkluderas ekonomisk uppföljning, satsningar under året samt 
eventuella investeringar. Här redovisas även förvaltningarnas och avdelningarnas 
måluppfyllelse.  

 

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet 
Arjeplogs kommuns övergripande verksamhet består av kommunchef samt 
kommunledningsstab. Kommunens övergripande verksamhet har arbetar med frågor som berör 
hela kommunen, interna såväl som externa.  

 

Kommunledning 
Kommunledningen består av kommunchef och en stab på 2,0 tjänster. Dessutom har en 
projektanställning om 0,4 tjänst och omfattande 2 år tillförts i syfte att öka takten i vårt 
digitaliseringsarbete. Fokus på de uppdrag som varit aktuella hittills under 2021 har legat på 
verksamhetsuppföljning, planering samt projektkoordinering.  

Mer specifika uppdrag för kommunledningen har under sommaren varit månadsvisa ekonomi 
uppföljningar, sammanhållande för pandemiarbetet informationsmässigt samt att en hel del 
arbete lagts på att förbereda höstens folkomröstning. Tyvärr har intensiteten i arbetet nedgått 
tillfällig då båda de tillsvidare anställda inom staben valt att gå över till annan anställning. 
Rekrytering har genomförts men ny bemanning är inte på plats förrän första veckan i september.  

Även om kommunen totalt gjorde ett mycket starkt resultat 2020 och 2021 fortsatt ser lovande 
ut så finns det stora utmaningar. Staben har fortsatt jobbat med stöd till avdelningar och enheter, 
med ett huvudsakligt fokus på hur verksamheterna ska kunna bedrivas på ännu mer effektivt 
sätt.  

Arbetet med framtidens äldreboende fortgår, samarbetet med Riksbyggen går enligt plan och 
har resulterat i att en gemensam förening är bildad. Arbetet har fortskridit så pass långt att 
upphandling är genomförd men inget avtal är tecknat med entreprenör. 

Telia övertog A-net under 2020 men den förväntade fiberutbyggnad kantas av olika problem 
som innebär att långt ifrån det som planerats kommer att bli genomfört. Samverkan med Telia 
fortsätter, främst inriktad på informationsspridning till medborgare såväl som till de 
underentreprenörer som genomför arbeten i nätet. Även om övertagande har skett så ligger 
kunskapen kvar hos oss vilket gör att vi fortfarande är tvingade till ett starkt engagemang. Även 
om utbyggnaden går trögt så har den så kallade migreringen (Telias övertagande av befintligt 
nät) gått förhållandevis bra och är huvudsakligen genomförd. 
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Ekonomi  
Utfallet för 2021 är fortsatt svårt att förutse, lite beroende på att vi ligger i en fas där flera 
projekt går in i en slutfas och ska avslutats. Ser vi utanför pågående projekt så följer de fasta 
kostnader budget medan resurser för stöd och riktade insatser fortsatt är underutnyttjande. Det 
finns vid utgången av augusti inga indikationer på att vi inte ska kunna hålla verksamhetens 
kostnader inom tilldelad ram. 

 

Satsningar under året 
I linje med strategiska satsningar och prioriterade åtgärder utpekade i Lokal utvecklingsstrategi 
och översiktsplan samt beslutade aktiviteter för att uppnå kommunens mål har ett antal 
utvecklingsprojekt fortgått under året. Nedan är ett axplock av dessa presenterade. 

 En digitaliseringsstrateg har anställts för att under två år arbeta med digitalisering av 
kommunens processer samt ökad tillgänglighet gentemot våra medborgare. 
 

 Under året genomför staben internkontroll på personalprocessen.  Detta för att 
upptäcka möjliga förbättringsområden när organisationen rekryterar, anställer och när 
medarbetare avslutar sitt arbete hos Arjeplogs kommun. 

 
 Samverkan gällande turistisk- och näringslivsutveckling 

o 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. 
 

 Krisberedskap 
o Arbete med krisberedskap pågår fortsatt under 2021. MSB-projektet rörande 

förbättrade ledningsmiljö är in i sitt slutskede. Vidare pågår arbete i syfte att 
möta kraven på organisation och kompetenser inom ramen för 
civilförsvarsuppdraget 
 

 Delaktighet 
o I syfte att sprida kunskap om kommunens verksamhet och ansvar är stabens 

delaktig i genomförandet av totalt tre Medborgardialog där två stycken 
genomförts så här långt in på året. 
 

 Folkhälsoarbete 
o Med anledning av covid-19 har folkhälsoarbetet fortsatt bedrivits med visst 

förändrat fokus. Det har främst handlat om att analysera olika gruppers 
utsatthet i och med ökad isolering, skolstängning, distansarbete och dylikt samt 
hur detta kan förebyggas. Majlunken 2021 har arrangerats i samarbete med en 
lokal förening för att främja säkra folkhälsoinsatser under pandemin.
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Måluppfyllelse för förvaltningen 
Verksamhetsmålen för 2021 är delvis uppfyllda utifrån en sammanvägning av den bedömning 
av måluppfyllelse som avdelningarna redovisar i kombination med måtten listade nedan. 
Arjeplog har sex stycken verksamhetsmål grundade i Agenda 2030. Arjeplog har också fyra 
fokusområden. Målen och fokusområdena bryts ner till aktiviteter genom tabellen nedan, det är 
aktiviteterna som varje enhet genomför och som samordnas på avdelningsnivå.  

 

Beskrivning av tecken 
Nivå av måluppfyllelse:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Mycket låg 

Låg 

Medel/delvis 

Mycket hög 

Hög 
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Övergripande mål  
 

God hälsa och välbefinnande  

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

God utbildning för alla   

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

Jämställdhet  

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

Hållbara städer och samhällen   

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

Hållbar produktion och konsumtion   

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

Fredliga och inkluderande samhällen   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktiv plats Social delaktighet Bra företagsamhet God kvalitet/resurseffektivitet 

Arbeta för att inne- och 
utemiljöer samt kultur- och 

fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande 

Tillhandahålla välfärdstjänster och 
bedriva ett folkhälsoarbete 

Arbeta för att uppfylla 
medborgarlöften i samverkan 

med Polisen.  

Arbeta förebyggande för en god 
arbetsmiljö med minskad psykisk 

ohälsa 

Tillhandahålla för- och 
grundskola samt gymnasium 

som främjar hållbar utveckling 
med likvärdiga förutsättningar 

för alla 

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

Samverka för säkrad 
kompetensförsörjning samt 
utveckla kontakten mellan 

skola och näringsliv 

Arbeta för säkrad 
kompetensförsörjning 

Arbeta med miljöer, service 
och tjänster som främjar 

jämställdhet 

Arbeta för att avskaffa våld och 
otrygghet i det offentliga och 

privata rummet 

Genomföra särskilda insatser för 
att stödja entreprenörskap, 

innovationer och företagande 

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

Arbeta för befolkningsökning, 
långsiktig god planering för 

bostäder, service, transporter 
och tjänster 

Möjliggöra deltagande för alla 
medborgare i frågor om 

kommunens 
utveckling/medborgarmöten 

Bedriva aktiv och kontinuerlig 
utvecklings- och 

översiktsplanering 

Arbeta för klimatanpassnings- och 
katastrofriskplanering på alla nivåer 

Arbeta för hållbar 
naturresursförvaltning, 

företagande och arbetstillfällen 
som främjar lokal kultur och 

lokala produkter 

Arbeta för ökad kunskap och 
medvetenhet kring en hållbar 

utveckling och livsstil 

Underlätta för lokala företag att 
delta i kommunens 

upphandlingar 

Bedriva verksamheten med god 
ekonomisk hushållning 

Arbeta för ett lyhört 
inkluderande, representativt 

och rättssäkert beslutsfattande 
på alla nivåer 

Underlätta för alla medborgare att 
få stöd och hjälp genom digitala 

och andra verktyg 

Erbjuda hög servicenivå till alla 
företag, utveckla mötesplatser 

och företagsbesök 

Arbeta för transparenta, inkluderande, 
ansvarsutkrävande och väl fungerande 

verksamheter genom digitalisering, 
kommunsamverkan m.m. 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska öka. 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska öka. 

 

Delaktighetsindex för Arjeplogs 
kommun ska vara högre än eller 

lika med 70 %. 

Budgetavvikelser på ansvarsnivå 
ska inte vara större än 5 %. På 

avdelningsnivå ska utfall 
stämma med budget. 

 

Andel medborgare som upplever att 
de enkelt kan komma i kontakt med 

kommunen ska öka. 

 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 
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Utbildning och kultur 
Inom avdelningen finns förskola, grundskola, gymnasium, elevhem och kulturverksamhet så 
som bibliotek och kulturskola. Kvaliteten i för- och grundskola, utbudet i vår kulturskola och 
att vi har en välfungerande elevhälsa är viktiga delar av Arjeplogs attraktivitet, särskilt för 
familjer med barn. 

På Silverskolan och Silverskolans fritidshem pågår ett utvecklingsarbete för att i större 
utsträckning ta tillvara på det rika friluftslivet i kommunen. Vi har dessutom grön flagg-
certifiering i förskolan. Hornavanskolan och elevhälsan är exempel på verksamheter som 
arbetar direkt mot delaktighet och välmående genom insatser inom utbildning, hälsa och 
integration. Vi arbetar aktivt med att alla elever får en likvärdig utbildning och kan delta i såväl 
undervisning som schemabrytande aktiviteter. 

 

Ekonomi  
Avdelningen som helhet prognosticerar att göra ett överskott på 850 000 kronor. Överskottet 
beror till stor del på neddragning i bemanningen på elevhemmet och på att en del verksamhet 
uteblivit på grund av Covid-19 eller att bemanningen varit lägre av samma anledning. 

Satsningar under året
 Fortsatt utveckling av lärcentra med en arbetsmarknadsstrateg som kan svara för 

lärcentra, arbetsmarknadsfrågor, integration och kommunalt aktivitetsansvar. 

 Projektet ”Youth Up North” och rekrytering av en ungdomssamordnare bland annat 
med uppgift att skapa en mötesplats för unga. 

 Fortsatt naturprofil med bland annat Grön Flagg och verksamhet för att ytterligare ta 
tillvara på vår goda tillgång till natur och friluftsliv. 

 Pedagogisk utveckling med kollegialt lärarande, samplanering, sambedömning och 
systematiskt arbete för att göra eleverna till ägare av det egna lärandet. 

 Samarbete med Region 10 och Skellefteåregionen för att utveckla långsiktigt hållbara 
lösningar för utbildning i mindre inlandskommuner. 

 

Enheternas arbete 
Nedan presenteras enheternas arbete under det gångna året.  

 

Kultur och fritid 
Biblioteket är öppet som vanligt för fysiska besök men med färre sittplatser för att undvika 
trängsel. Biblioteket höll öppet under sommaren samt att personalen hjälpt till med 
vaccineringen under juni och juli månad. 
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Många äldre har hittat tillbaka till biblioteket och de är så glada över att ha möjligheten att 
komma och låna böcker igen. Innan biblioteket öppnar på förmiddagen är det bokat för 
skolklasser. 

Kulturskolan och biblioteket har haft olika sommarlovsaktiviteter: dans, reporterskola, 
cirkusskola samt legobygge. Reporterskolan var ett samarbete med sommarjobbade ungdomar 
som skulle vara handledare för de yngre men fungerade inte riktigt som det var tänkt. 
Ungdomssamordnaren och personal från biblioteket fanns dock med som hjälp. 
Ungdomssamordnare har fullt upp med planering och möten med unga och andra vuxna.  

Utomhusinnebandyplan byggdes i somras och ska invigas i höst. En lokal som ska fungera som 
mötesplats undersöks och förhoppningsvis ska bli klar i höst. Sim- och sporthallen öppnar upp 
som vanligt till skolstarten. Simbassängen har genomgåtts och reparerats under sommaren och 
golv i entrén har oljats in. 

Planeringar för höstens olika arrangemang och kulturskolans verksamhet pågar för fullt. 

Förskola 
Vi ser över utvecklingsområde för kommunikation under eftermiddagarna med vårdnadshavare 
där vi har infört dagmallar som avdelningarna ska fylla i. Vi hade ett utvecklingsområde som 
var universell lärmiljö. Under hela vårterminen 2021 har vi ingått i en utbildningssatsning med 
SPSM kring tydliggörande pedagogik. Den utbildningen är nu genomförd.  

Planeringsdagar i uppstart av läsår 20/21 där vi bland annat har analyserat föräldraenkäten och 
lyft delar i den systematiska kvalitetsrapporten samt satt nytt projektmål för läsåret 2021/2022 
som är hållbar utveckling. Detta projekt ska pågå under hela läsåret och är kopplat till Grön 
Flagg, kommunens globala mål, våra styrdokument och utomhuspedagogik.  

Riskbedömningar och arbete med anledning av Covid-19 har upptagit mycket tid och arbete. 
Detta har bland annat medför att vårt behov av säkra, digitala verktyg har ökat. Vi har behov 
av att se över/inköp av nya datorer och utrustning.  

När det gäller Arjeplog som samisk förvaltningskommun så har en handlingsplan som ska lyftas 
i förskolans verksamhetsplan påbörjats. Här ska vi lyfta hur vi ska arbeta med språk och kultur 
på den samiska avdelningen och på förskolan. På grund av pandemin så har vi haft digitala 
språkstunder på nordsamiska. Utvärdering har genomförts och vi kommer att fortsätta med 
digitala språksamlingar på samiska under pandemin. Språkstunder på fler samiska språk är 
önskvärt. Vi har haft språkstödjare i nordsamiska under början av höstterminen 2021 och 
språkstödjare i sydsamiska samt pitesamiska är tillfrågade. Utbildningsmöjligheter för personal 
ska uppmuntras i något av de samiska språken. Två av personalen på den samiska avdelningen 
har påbörjat kvällskurs i nordsamiska. Planering inför samiska veckan och samisk språkvecka. 

När det gäller det förebyggande arbetet för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa så 
har ett samarbete med a-hälsan genomförts under friluftsdag i juni samt föreläsning, PHA 2.0, 
under kompetensutvecklingsdag väntas till hösten. 

Förskolan var anmäld till skräpplockardagarna och arbetar med Grön flagg. Vi har haft 
brandövning under våren och hösten och inväntar ett besök av räddningstjänst med brandbil till 
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förskolan i september. Personalen kommer att gå utbildning i HLR för barn hos räddningstjänst 
under september och oktober månad. Vi har haft skördefest på förskolan och bygger just nu nya 
odlingslådor tillsammans med barnen. Annars väntas 3-kamp och 4-kamp under hösten som det 
tränas inför. 

För många avdelningar är det inskolningsperiod under början av hösten. 

Vi kommer att ha fler reflektionsstunder/APT i mindre grupper med inslag av kollegialt lärande 
och utbildning i Reggio Emilia av förskolans pedagogista under höstterminen 

 

Grundskola 
Silverskolan och Silverskolans fritidshem är fortfarande inne på att den röda tråden i 
utvecklingen är samplanering och sambedömning. Inom det kollegiala lärandet har uppdraget 
för pedagogerna även inneburit att finna ökade möjligheter för att eleverna ska bli reellt 
delaktiga i undervisningen, samt att eleverna i högre utsträckning ska ta ansvar för sina studier 
i relation till sina ökade insikter i dess egna uppsatta mål. Specialpedagogerna har förstärkt det 
kollegiala lärandet med inslag kring extra anpassningar och fortbildning av personal kring NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Specialpedagogerna har veckovis handledning 
med våra klassassistenter vilket är mycket uppskattat både av specialpedagogerna och 
assistenterna. 

Beträffande pandemin har vi denna höst inte infört de Covid-19 planeringar som var aktuella 
under vårterminen. Däremot är pedagogerna uppmanade att planera i så kallad tre-steg för att 
säkerställa för en vikarie att på bästa sätt kunna ta vid om eventuell oplanerad frånvaro inträffar. 
Utomhuspedagogik har uppmuntrats från första skoldagen både vad gäller hela eller delar av 
skoldagen. 

Under vårterminen och det större utbrott kring pandemin som vi hade då beslutades att tillsynen 
för skolskjutselever skulle fördelas med åk 2 – 5 på Öbergaskolan samt åk 6 – 9 vara kvar på 
Kyrkholmsskolan. Läsåret har även börjat i den andan och det är mer givande för de yngre 
eleverna att i väntan på skolbussen vara kvar på Öbergaskolan med dess möjlighet till utelek 
och tillgång till inomhuslokal. Personal följer från Öbergaskolan till busskurer inför hemresa. 
Personal för elever i väntan på skolskjuts finns tillgänglig på båda skolorna. 

Vi har en hel del ny personal, både tills vidare anställda lärare samt ett antal vikarier i första 
hand avsedda för fritids och som klassassistenter i lägre åldrar. 

Pandemin har inneburit att såväl elever som personal har tränat på att använda sig av hjälpmedel 
för eventuella övergångar till distans- och fjärrundervisning. Nu har vi testat detta i skarpt läge 
och jag har nåtts av signaler från pedagogerna att våra elever har klarat detta mycket bra. 
Silverskolans elever och personal har därmed bidragit till att det stora utbrott av covid-19 som 
tog fäste V.19 har bromsats upp, och nu försöker vi övergå till mer närundervisning i etapper 
genom att först ta tillbaka mellanstadiet för att i ett senare skede återigen ha alla klasser tillbaka 
för närundervisning. 
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Personalen klarade av omställningen till utomhuspedagogik för F-3 och distansundervisning 
för åk 4-9 mycket bra. Vidare ser vi att en god kommunikation mellan skola, elever och 
vårdnadshavare lett till att elever med särskilt stöd fungerat över förväntan. Silverskolans 
rektor är väldigt stolt över både elever och personalens insatser.  

 

Gymnasieskola och introduktionsprogram 
Vårterminen inleddes med fjärr- och distansbaserat lärande på ungdomsgymnasiet med 
undantag för vissa elevgrupper; elever på introduktionsprogram, undervisning i praktiska 
moment samt undervisning för elever med särskilda behov. Marknadsföring av gymnasiet för 
presumtiva elever har skett mestadels digitalt och inleddes sent då erforderliga beslut från 
politiken om intag av nya elever år 1 höstterminen 2021 kom sent. De preliminära 
ansökningssiffrorna har legat på en relativt stabil nivå hela tiden genom hela sökprocessen som 
påbörjades i februari i och med niondeklassarnas gymnasieval. Politiken fattade under våren 
beslut om att vi får anta elever till två av våra fyra nationella program. 

Slutgiltiga antagningen resulterade i 7 elever på FordonsTestTeknik programmet och 4 elever 
på samhällsvetenskapsprogrammet. På introduktionsprogrammet har vi 2 elever och dessa 
elever läser parallellt med samhällsvetenskapsprogrammet. 

På introduktionsprogrammet har vi nu 2 elever kvar som inte läser mot ett program och 
fortfarande läser grundskoleämnen, och är beredda på att situationen i världen kan resultera nya 
asylsökande i landet. Under hösten har vi även 2 utbytesstudenter från Tyskland och 
Nederländerna som ska läsa hos oss i 6 månader. 

Det begränsade marknadsföringsarbete vi kunnat göra har troligtvis påverkat den totala 
sökbilden. Vi har inte kunnat nå ut med vårt programutbud på samma sätt som tidigare år och 
de insatser som vi kunnat göra har satts igång sent på grund av yttre omständigheter- politiska 
beslut och pandemi. Rapporteringen om nedläggning i media har påverkat oss negativt. Vi har 
heller inte haft samma tryck i studiebesök av presumtiva elever, som tidigare läsår på grund av 
pandemin.  

Under vårterminen har några lärartjänster fått förändrat innehåll på grund av personal 
uppsägningar, det har medfört att arbetsbördan för delar av den pedagogiska personalen har 
ökat. A-hälsan och projektet Psykiskhälsa arbetsliv 2.0 har kopplats in för att hjälpa 
personalgruppen, där den psykiska hälsan har varit ett stående problem på skolan sen 
nedläggningshotet kom hösten 2020.  

Man har sett att gymnasieungdomars psykiska hälsa försämrats under tiden med 
fjärrundervisning i landet och statsmaktens regler lättades upp under vårterminen, vi övergick 
då till närundervisning då smittspridningen i kommunen var under kontroll. I maj försämrades 
Covid-19 läget i kommunen och gymnasiet övergick till delar av undervisningen till 
fjärrbaserad undervisning kombinerat med mindre undervisningsgrupper, allt för att bedriva en 
smittsäker verksamhet.  
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Skolavslutningen 2021 genomfördes med bara avgångsklasserna och undervisande lärare och 
livesändes på Facebook. 21 elever tog studenten. 

Det kollegiala lärandet har under året fortsatt handlar om digitalisering. Vi kommer i närtid 
införa Office 365 i verksamheterna. I budgeten 2022 har arbetet med att separera SFI och 
vuxenutbildningens kostnader från gymnasiet påbörjats. Detta kommer att resultera i att bättre 
prognoser för verksamheterna kan göras och att bättre beslut kring verksamheterna kan tas 
vilket kommer att gynna kommunen. 

 

Vuxenutbildning och SFI 
Under vårterminen var 18 elever inskrivna, de läste svenska på SFI och under höstterminen är 
det hittills 16 elever inskrivna. Vi erbjuder även undervisning i samhällskunskap för vissa 
elever, något som krävs för etableringsstöd. 

Vi erbjuder kommuninvånare att komplettera sina betyg från grundskola och gymnasium. För 
detta uppdrag köper vi in en tjänst från Hermods. Under våren har vi haft 22 elever inskrivna 
som läser kurser, 12 av dessa elever läser vårdkurser genom äldreomsorgslyftet. Under våren 
har 3 stycken elever fått slutbetyg från Komvux och 2 stycken är klara med sin 
undersköterskeutbildning. Under hösten läser hittills 29 elever mot Hermods och 12 av dessa 
läser mot undersköterska. 2 elever på vuxenutbildningen har valt att läsa enskilda kurser med 
gymnasieeleverna. 

 

Lärcentra 
I lokalerna hålls nu kompetenshöjande insatser för deltagare i SIKT-projektet, som vänder sig 
till personer långt ifrån ordinarie arbetsmarknad. En studiecoach anställdes i slutet av april i 
samverkan med biblioteket, delvis finansierad genom statsbidrag. Distanselever nyttjar 
lokalerna dagligen och SFI-elever kan få extra stöd i till exempel kontakt med myndigheter. Ett 
klassrum inreds just nu till hybridklassrum, för kommande yrkeshögskoleutbildningar (eller 
andra utbildningar) på distans. 

En rutin för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Arbetet med KAA riktas till 
16–20 åringar som varken studerar eller arbetar och hittills i år har sex personer, varav tre 
fortfarande är aktuella, tagit del av verksamheten. 

 

Elevhem/stödboende 
Elevhemmet är belagt till ungefär halv kapacitet, vilket beror på att det är få elever från år 1 
och 3 – men desto fler från år 2. Klimatet på elevhemmet har varit gott och antalet avvikelser 
och andra störningar få. Det har dock varit ett annorlunda år eftersom pandemin begränsat 
verksamheten. Rektor är verksamhetsansvarig för elevhemmet från årsskiftet. I maj månad 
skärptes arbetet för att förhindra spridning av Covid-19. Personalen på elevhemmet har under 
fått utbildning i smitthygien och eleverna har intagit sina måltider på rummen. Besöksförbud 
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av andra än anhöriga har legat fast hela terminen, allt för att kunna bedriva en smittsäker 
verksamhet. 

Från och med augusti 2021 har bemanningen på elevhemmet minskat från tre heltidstjänster till 
två. Personalen arbetar eftermiddagar och kvällar. Frukostserveringen är borttagen från 
elevhemmet men från den 16 september kan Hornavanskolans elever köpa och äta sin frukost i 
Medborgarhusets cafeteria. Det är eleverna på Hotell turismprogrammet som ansvar för 
serveringen, som en del i kursen Frukostbuffé. 

 

Måluppfyllelse 
Under perioden har enheterna inom Utbildning och kultur arbetat med kommunens samtliga 
mål och fokusområden. Avdelningen arbetar med målen God hälsa och välbefinnande (3), God 
utbildning för alla (4), Jämställdhet (5), Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion 
och produktion (12) och Fredliga och inkluderande samhällen (16). I genomsnitt är den 
prognosticerade måluppfyllelsen 4,0 vilket är en framgång givet hur corona-pandemin satt 
stopp för delar av de olika verksamheterna. 

God hälsa och välbefinnande  

Bedömd måluppfyllelse: 3,5 

Idogt systematiskt arbetsmiljöarbete och satsningen på fritidssysselsättning och inflytande för 
unga. Projekt för ungas skapande, mötesplats för unga och samisk språk- och 
kulturverksamhet. 

God utbildning för alla 

Bedömd måluppfyllelse:4    

Framgångsrika rekryteringar, hög grad av behörighet och förmåga att behålla personal under 
längre tid. Satsning på Microsoft 365 och Nationalencyklopedins digitala läromedel 

Jämställdhet 

Bedömd måluppfyllelse: 4 

Fortsatt arbete med pojkars intresse för sina egna studier, prova på-aktiviteter inom ramen för 
kulturskolan och åtgärder för att göra biblioteket mer tillgängligt för alla. 

 

Hållbara städer och samhällen 

Bedömd måluppfyllelse:4,5  

Systematiskt kvalitetsarbete, pedagogiska utvecklingsgrupper och utbildningar inriktade på 
språk och kommunikation. Likriktad information till vårdnadshavare på förskolan. 

Hållbar konsumtion och produktion 
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Bedömd måluppfyllelse: 4 

Grön flagg-certifiering på förskolan, fortbildning med A-hälsan om betydelsen av livsstil, 
fortsatt kompetensutveckling inom ramen för psykisk hälsa arbetsliv. 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 4 

Ökad samverkan med nationella minoriteter, samiskt kafé, studiecirklar i samiska och 
aktiviteter under samiska veckan och samiska språkveckan. 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen består av Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsenhet, 
räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning samt fastighetsservice. Samhällsbyggnadschef 
är tillika enhetschef över samhällsbyggnadsenheten samt direkt ansvarig för 
fjärrvärmeverksamheten. 

Samhällsbyggnadsavdelningen är till stor del en servicefunktion inom Arjeplogs kommun, där 
medborgare och andra avdelningar inom Arjeplogs kommun ska känna sig välkomna och trygga 
med våra beslut eller arbeten. Under en stor del av 2021 har tillsynsarbetet begränsats av 
pandemin samt att vissa delar av det fysiska tillsynsarbetet har skjutits från 2020 till 2021 av 
samma anledning. Detta medför att vi troligen kommer att börja 2022 med en större 
tillsynsskuld än då vi gick in i 2021. 

Vi har även gått in i ny organisation från 1 januari 2021, då tidigare tekniska enheten slogs 
samman med miljö, bygg och räddning för bildandet av samhällsbyggnadsavdelningen.  
Samtidigt övergick lokalvård, medborgarhus och sporthall till andra avdelningar. 

Ekonomi  
Prognosen för avdelningen 2021 säger 17 tkr bättre än budget, vilket är 1,25 mkr bättre än vad 
tidigare månadsuppföljningar sagt. Den stora skillnaden mellan tidigare månadsuppföljningar 
och prognos Tertial 2 är att slamtömning verkar gå betydligt bättre än budget, detta syns först 
nu då detta är en sommarverksamhet samt tidigare befarat underskott inom renhållningen verkar 
utebli. Fastighetsenheten prognosticerar ett positivt resultat om 1,5 mkr där största skillnaden 
är hyresintäkter som ej finns i budget för innevarande år. Samhällsbyggnadsenheten står för 
huvuddelen av minusresultatet på grund av ökade kostnader inom länstrafiken samt lägre 
intäkter på bygglovssidan vilket ger ett förväntat negativt resultat om 1,8 mkr. 
Räddningstjänsten spås ett negativt resultat om ca 550 tkr där kostnader för utbildningar och 
skogsbränder belastar budgeten. 

Satsningar under året  
 

 Utbildning av alkoholhandläggare där vi tidigare köpt tjänst under ett antal år. 
 Nytt ramavtal för markanläggning som ska underlätta underhållsarbetet. 
 Påbörjat arbetet med inköp/upphandling av ny sommarpanna till 

fjärrvärmeverksamheten. 
 Gemensamt arbete tillsammans över avdelningen med strukturerat arbete för 

likabehandling och emot kränkande särbehandling  
 Påbörjat byggnationen av nytt reningsverk i Jäckvik. 
 Ny organisation inom renhållningen med slamtömning i egen regi, för att sänka 

taxorna mot medborgare. 

Samhällsbyggnadsenheten 
2021 började med ny organisation främst inom samhällsbyggnadsenheten där Arjeplogs 
kommun nu har samlat parkarbetare, teknisk handläggare, miljöinspektörer, 
alkoholhandläggare, bygglovshandläggare och fysisk planerare. Enheten består av 
avdelningschef samt 6 tillsvidare tjänster samt 1 visstidsanställd handläggare. 
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Pandemin har medfört att visst arbete fått stå tillbaks, dels tillsynsarbete som fortfarande inte 
kommit till de nivåer som var innan pandemin dels genom att viss personal arbetat hemifrån 
under långa perioder. 

Räddningstjänst 
Förbättrat personalläge, där fem nyanställningar gjorts av de sex som sökte till oss i våras. De 
nyanställda är lokalt utbildade och går i jour sedan augusti. Vi har fortfarande en vakant plats 
då en brandman har flyttat. Trots att det varit få personal har de som jobbat under sommaren 
ställt upp och bemannat beredskapen. Under sommaren har vi haft totalt 12 skogsbrandslarm, 
vilket är ovanligt många och dessa har genererat många mantimmar. 
 
I september anordnas två prova-på-dagar, dit det har inkommit flertalet intresseanmälningar 
och vi hoppas att detta leder till nyanställningar. 
 
För tillfället har vi en brandman som går Räddningsledning A, han förväntas bli färdig den 
26/11. Ytterligare en brandman läser Räddningsledning B och han förväntas bli färdig den 
17/12, utöver detta är det två brandmän som läser grundutbildningen på Sandö. Grund- och 
vidareutbildning är viktigt, framförallt då en Insatsledare aviserat att han slutar sommaren 2022. 
Just nu är vi sårbara då vi endast har en insatsledare i varje grupp. Detta innebär att vi behöver 
skicka flertalet brandmän på utbildning under 2022. Utbildning inom sjukvård och brand, både 
internt och till allmänheten har startats upp. 
 
Tillsynsarbetet har kommit igång men troligtvis kommer vi inte hinna med all tillsyn då vi 
ligger drygt ett år efter i planeringen.  
 
Samverkansarbetet inom RSR10 och Piteå/Älvsbyn räddningstjänst fortsätter samt att vi har ett 
pågående samtal med Räddsam YZ (Medelpad och Jämtland) om att ingå i en gemensam 
ledningscentral, där även samtal med RC Nord pågår. En utredning pågår gällande uppfyllandet 
av lagstadgade krav rörande en organisation bestående av R10 tillsammans med Piteå/Älvsbyn 
räddningstjänster. 
 
Vatten och Avlopp 
Fokus under första delen av året gällande VA verksamheten har legat kring upphandling och 
åtgärder i Jäckvik, både reningsverk och vattenverk. Upphandlingen för reningsverket 
genomfördes och utfallet blev positivt. Det blev dock dyrare än beräknat och över budget.  
Efter förhandling med leverantören kunde en överenskommelse nås och tilldelning gjordes. 
Markarbetet påbörjades under V.36 och tidsplanen för driftsättning kvarstår ännu till mitten 
februari. Det finns tyvärr stora farhågor kring tillgång på material och varor för reningsverket 
då marknaden ännu inte har återhämtat sig från effekterna av Covid-19. Detta orosmoment var 
en stor bidragande faktor kring det höga anbudspriset och kan i slutänden resultera i förseningar 
av färdigställandetiden. Under hösten kommer arbetet med att säkra upp vattenförsörjningen att 
fortgå för Jäckvik där inkoppling och driftsättning av nya råvattenledningen kommer ske 
tillsammans med en utökning av filterkapaciteten och desinfektionskapaciteten. 
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Renhållning 
På renhållningen så kvarstår ännu höga priser för avsättning av flertalet material. Tillika så ser 
vi en generell ökning av inkommande material vilket då tillsamman med höga priser misstänks 
resultera i ett negativt ekonomiskt utfall. Ett exempel är träavfallet där vi ser en uppskattade 
inkommen materialökning om ca 50 % mot för 2020, vilket i sin tur såg en ökning om 60 % 
mot 2019 vilket var ett normalt år.  Detta i kombination med en prisutveckling från 198kr/ton 
till 690kr/ton mellan 2020 till 2021 kommer resultera i stora kostnader. Därtill förväntas 
beställningstömningar på sophämtningen under sista delen av 2021 vara reducerad, precis som 
början av 2021 vilket också kommer medföra att budgeterade ramar inte kommer kunna uppnås 
på sophämtningen. Detta underskott kommer dock bromsas av minskade kostnader för både 
förbränning samt transport då mängden behandlat hushållsavfall också minskar. Till detta så 
ser vi även en ökad kostnad för hantering och tillhandahållande av sopkärl, där ett åldrande 
bestånd av tunnor börjar kräva en allt större ersättning för kärl som går sönder till följd av ålder. 
Detta i kombination med osäkerheten kring mat- och förpackningsinsamlingen gör att 
investeringar i nya kärl inte kan göras ännu och kommer resultera i fortsatt ökade 
underhållskostnader för kärl för de närmaste åren. 

Vidare så har det under 2021 upphandlats både transport, behandling och insamling av 
hushållsavfall, gemensamt för samtliga upphandlingar är kostnad- och konkurrensutvecklingen, 
där kostnaderna ökar och konkurrensen minskar. Vi ser allt högre priser för samma tjänst och 
färre anbudslämnare. Här finns farhågorna att vi ännu inte sett full prisutveckling till följd av 
minskad konkurrens. En del av prisutvecklingen idag kan härledas till ökade faktiska kostnader 
så som lön, drivmedel och beskattning. Andra delar kan misstänkas kunna härledas till minskad 
konkurrens där anbudslämnare i större utsträckning höjer priserna i hopp om att vara enda 
kvalificerade anbudslämnare. Denna utveckling är i dagsläget ett stort hot mot verksamheten 
då vi oftast inte ser mer än 2 anbudslämnare vid upphandlingar.  

Slutligen inom renhållningsverksamheten så har vi slamtömning av enskilda avlopp där 
tömning pågår med egen personal och inhyrd bil. Utrustning är under upphandling och större 
delen av utrustningen har upphandlats och snart är redo för leverans. Dock kvarstår 
införskaffandet av eget fordon. Upphandling publicerades men gav inte upphov till något 
inkommit anbud. En förklaring till detta är att det just för stunden till följd av covid-19 är ett 
mycket hårt tryck på begagnatmarknaden för fordon vilket får till följd att leverantörer inte 
besvärar sig med att lämna anbud mot offentlig upphandling där ledtider från upphandling till 
leverans blir för lång och tillgång till fordon inte kan garanteras annat än att leverantören före 
utfall av upphandlingen införskaffar fordon och riskerar att bli ståendes med ett fordon utan 
direkt köpare. 

Utöver detta så uppgår en stor del av arbetstiden till att ställa om verksamheten inför 
ikraftträdandet av pappersinsamlingen som inträder 1/1 2022. Där insamling och 
omhändertagande för returpapper flyttats från producent till kommunen genom ett upplösande 
av producentansvaret för returpapper. Här bedrivs ett brett samarbete tillsammans med 
Arvidsjaur och övriga kommuner inom R10. Vår förhoppning är att ha en upphandling klar till 
sista kvartalet 2021 och på plats och en driftsatt lösning till årsskiftet. Då kostnadsläget ännu är 
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väldigt osäkert så ser verksamheten det inte omöjligt med kommande krav på justering av 
renhållningsgrundavgift under innevarande år för att klara budget. 

 
Fastighetsenheten 
Det eftersläpande fastighetsunderhållet ligger fortfarande i fokus. Tillströmningen av 
fastighetsärenden från verksamheterna och de mer akuta fastighetsärendena är fortfarande högt 
och skapar inte utrymme för ett mer långsiktigt förebyggande fastighetsunderhåll. Inom 
organisationen är dock tänket implementerat vilket medför att de akuta insatser som utförs, görs 
med högre kvalitet utifrån perspektivet att kunna skifta fokus med tiden till ett mer strategiskt 
underhåll. Konvertering till mer energisnål belysning har påbörjats. 

Tolv stycken ferieungdomar tillsammans med projektanställd handledare har beretts 
ferieanställningar med fastighetsunderhåll under sommaren 2021. Denna åtgärd har fungerat 
mycket bra och har även ett pedagogiskt syfte. Målsättningen med ferieanställningarna var att 
minska det eftersläpande fastighetsunderhållet och arbetsfördelningsmässigt skapa 
förutsättningar för ett fungerande fastighetsunderhåll även under en period av mindre 
bemanning.  

På personalsidan har de två nyanställda fastighetsskötarna kommit in i verksamheten och 
fungerar mycket bra.   

Utifrån den ekonomiska uppföljningen ser fastighetsenheten ut att generera ett överskott på ca 
1,5 mkr mot budget. Överskottet återfinns inom intäktssidan och i stort baseras det på ökade 
och ej budgeterade hyresintäkter. 

 

Fjärrvärme 
2021 har hittills följt budget på intäktssidan med mycket liten avvikelse. Bränslekostnaden 
ligger dock över budget men verksamheten som helhet kan hantera det än så länge. Under 2020 
utfördes mer underhåll än vad budget tillät, vilket medfört att vi nu ligger enlig uh-plan. Under 
sommaren har vi repat ett antal mantelskador på fjärrvärmenätet i samhället samt monterat 3 
fjärrövervakade larmsändare på nätet. Just nu har vi totalt 4 fjärrövervakade sändare men 
majoriteten av larmsändarna är fortfarande utan övervakning.  

Under hösten kommer arbetet att starta med upphandling av ny sommarpanna, detta medför att 
verksamheten föreslår en taxehöjning till 2022 i enlighet med tidigare redovisning.  

 

Måluppfyllelse 
Under perioden har enheterna inom Samhällsbyggnadsavdelningen arbetat med mål 3, 4, 5, 11, 
12 och 16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och 
God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna samt hur enheterna arbetat 
under andra tertialen med dessa samt bedömd måluppfyllelse. 
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God hälsa och välbefinnande  

Bedömd måluppfyllelse: 2,5 

Ett arbete som sker löpande på arbetsplatsträffarna och ska vara uppfyllt i slutet på året. 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet 

Alla medarbetare på Samhällsbyggnadsavdelningen ska ha god kännedom om Arjeplogs 
kommun arbete för likabehandling och mot kränkande särbehandling. Alla medarbetare på 
Samhällsbyggnadsenheten ska behandla alla medborgare och företagare inkluderande och 
jämlikt. 

 

God utbildning för alla 

Bedömd måluppfyllelse: 3  

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning 
 
Jobbar med att synas mera, vi har en Facebooksida, en Instagramsida är på väg att startas upp, 
för att vara mer aktiv på sociala plattformar. Prova på dagar på räddningstjänsten, en dag 
specifikt riktad mot kvinnor. 

 

Jämställdhet 

Bedömd måluppfyllelse: 3,5 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 

Alla medarbetare på Samhällsbyggnadsavdelningen ska ha god kännedom om Arjeplogs 
kommun arbete för likabehandling och mot kränkande särbehandling. 
 

Hållbara städer och samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 2,5 

Kommer till viss del att nås under året, pandemi har satt stopp för fysiska träffar, dessa kan 
förhoppningsvis utföras under hösten. Planarbete pågår och kommer att struktureras under året. 

Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens 
utveckling/medborgarmöten. 
Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering 
 
Under året ska minst två möten med medborgare genomföras, alternativt 
undersökningar/enkäter via Facebook. Ökad dialog och planering mellan VA verksamheten och 
andra avdelningar knutna till utveckling och översiktsplaneringar för att trygga framtidens VA 
försörjning. 
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Hållbar konsumtion och produktion 

Bedömd måluppfyllelse: 4 

Motivering: Dialog förs löpande mellan medarbetare och chef för att utröna den mest 
kostnadseffektiva åtgärden om man känns osäker från ärende till ärende. 

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil. 
Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. 
Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar  
 
Samtliga medarbetare på fastighet ska ha god medvetenhet kring hållbar utveckling och livsstil. 
Vid fastighet avd., samtliga upphandlingar ska lokala företag inom kompetensområdet bjudas 
in till upphandlingen via e-post eller muntlig kontakt. Samtliga tjänsteköp över inköpspolicyns 
gränsvärde ska konkurrensutsättas på sådant sätt att den mest ekonomiskt fördelaktiga 
produkten väljs. Vidare ska även enheten fortsatt verka för samverkan inom området där det 
står till gagn för verksamheten och kommunen i stort vad avser pris och kvalitet 
 
Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 3 

Motivering: Måluppfyllelsen är ett snitt på enheternas bedömda resultat. Enheternas arbete 
har gett visst resultat, dock så hindrar pandemin oss från att arbeta fullt ut med aktiviteterna. 

Aktiviteter 

Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. Erbjuda 
hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök. 

Ska utreda vilka blanketter samt information som ska ligga på hemsidan. Ska öka vår närvaro 
på sociala medier. 

80 % av alla företagarfrukostar ska ha deltagande från Samhällsbyggnadsenheten. 
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Vård och omsorg 
Avdelningen består av Socialchef, Verksamhetschef HSL/Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), Utvecklingsledare, Biståndshandläggning, Särskilt boende, Hemtjänst, LSS- personlig 
assistans, Individ- och familjeomsorgen samt Hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet inom vård- 
och omsorg har under Tertial 2 2021 präglats mycket av den Corona pandemi som drabbat hela 
världen. Verksamheten har hela tiden utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och Region Norrbottens smittskyddsriktlinjer. I januari/februari 2021 fick verksamheten 5 
bekräftade fall av Covid-19 på särskilt boende. Under augusti 2021 fick vi på särskilt boende 
ytterligare 2 bekräftade fall av Covid-19. Arbetet har under året fokuserat på att bekämpa 
fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen. Hittills har 7 omsorgstagare smittats av Covid-19 
men även personal som arbetar inom äldreomsorgen har smittats. Tertial 2 har kraftigt påverkat 
personalens arbetssituation då bland annat kohortvård (växelvård) bedrivits för att försöka 
minska smittspridningen. Sjukfrånvaron har under perioden också varit högre än normalt på 
grund av de Covid-19 fall verksamheten haft. Verksamheten har också drabbats ekonomiskt av 
Covid-19 utbrotten då övertid/mertid hos personalen har ökat. Personalförstärkningar har 
genomförts och förbrukning av skyddsmaterial har ökat från januari till augusti. Under tertialen 
har vaccination mot Covid-19 genomförts på omsorgstagare och egen personal samt att mycket 
provtagning (PCR och snabbtester) genomförts i verksamheten. 

Inom Vård- och omsorg har fortsatt arbete med framtidens äldreboende genomförts tillsammans 
med samarbetspartnern Riksbyggen och kooperativa hyresgästföreningen Arjeplog Trygga 
hem. Under Tertialen är det främst arbete med framtagande av anbudshandlingar inför 
kommande upphandling av om- och tillbyggnad av fastigheten Minken, som bedrivits.  

Arbetet med ett gemensamt verksamhetssystem för Socialtjänsten till alla 14 kommuner i 
Norrbotten har pågått under Tertial 2. Målsättningen är att kunna ha klart detta under hösten 
2021 och att Arjeplog byter verksamhetssystem under 2022. 

Under Tertial 2 har avdelningen arbetat med budget 2022. 

 

Ekonomi  
Prognosen för 2021 efter Tertial 2 visar på ett underskott på 1 984 mkr mot budget. De främsta 
orsakerna till detta är direkt kopplade till de Covid-19 utbrott som skett inom äldreomsorgen. 
Om kommunen får möjlighet att kunna återsöka för extraordinära kostnader i samband med 
covid-19 (i likhet med 2020) så kommer avdelningen återta det underskott som prognosen för 
Tertial 2 visar. Inom LSS verksamheten har det tillkommit ett uppdrag inom personlig assistans 
samt utökade insatser inom Lugnet och Regnbågen som inte finns med i budget 2021. Denna 
avvikelse bedöms kunna återtas inom avdelningens totala prognos Tertial 2 för 2021. 

 

Satsningar under året 

 Vaccination av omsorgstagare och egen personal 

 Arbete med nytt länsgemensamt verksamhetssystem för Socialtjänsten. 
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 Arbetet med Framtidens äldreboende, projektering och framtagande av 
anbudshandlingar inför upphandling av entreprenör för det nya boendet. 

 Uppdatering av digitalt larmsystem inom särskilt boende. 

 En utvecklingsledare har rekryterats inom avdelningen som främst ska arbeta med 
kvalitetsledningssystemet inom avdelningen och övrigt utvecklingsarbete. Denna nya 
tjänst finansieras av de årligen återkommande förstärkningsmedel (riktade stadsbidrag) 
som är beslutade av regeringen. 

 Under Tertial 2 har beslut tagits för att införa digital läkemedelssignering inom 
äldreomsorgen.  

 Under tertial 2 har beslut tagits om att genomföra ett försök med 5 st medicinrobotar i 
ordinärt boende för de som har hemsjukvård. 

 Fortsatt arbete med heltidsresan. 

 

Enheternas arbete 
 

Särskilt boende (SÄB) 
Inom Särskilt boende har verksamheten förstärkt personellt med anledning av pandemin. 
Budgeten har inte kunnat hållas främst på grund av extra ordinära kostnader på grund av Covid-
19. Vi har under Tertial 2 uppdaterad larmsystemet på boendet Vaukagården/Tallbacken till ett 
digitalt och trådlöst larmsystem, detta arbete slutfördes under augusti 2021. Arbetet med 
framtidens äldreboende är igång och fortlöper. Här har både chefer och personal varit delaktiga. 
Satsningen äldreomsorgslyftet har gjort att flera vårdbiträden har anställts på heltid och kan 
utbilda sig på 50 %. Kostnader för lön och utbildning betalas från riktade stadsbidrag under 
2021. Vi har en ny biträdande enhetschef från och med 9/8-2021. 

 

Hemtjänst 
En planeringsdag med personal före sommaren med fokus på samarbete genomförd. Ytterligare 
två personal har gått i pension under tertialen inom verksamheten, vilket medfört rekrytering 
av dessa tjänster och ändringar av schema. Under året har totalt fyra pensionsavgångar skett, 
varav tre i Glesbygd.  Detta har lett till en samverkan mellan särskilt boende och hemtjänst 
nattetid på Pärlan, som tidigare enbart åtgärdat trygghetslarm inom 2 mil radie från tätort, nu 
tar alla. Denna samverkan har fungerat mycket bra och planeras bli permanent under hösten. 
Det blir mer körtid för hemtjänstpersonal då de nu även ska täcka upp schematekniskt i 
Glesbygden vissa dagar. En merkostnad för leasingbilarna som leasades hösten 2020 uppstår 
2021 med ca 85 tkr/år. Enheten har minskad jour- och beredskapskostnaden from 1 juni jämfört 
med budget, men istället får vi ökad personalstat då vi gått in i heltidsresan. Timkostnaden har 
minskat under året då undersköterskeelever arbetat inom verksamhet den del de inte studerar. 
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Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 
Sommaren har varit besvärlig med att få tag i Sjuksköterskor, så arbetsbelastningen har varit 
stor på våra egna sjuksköterskor. Flera Sjuksköterskor har gått in på ledigdag och använt 
sommaravtalet samt en personal som fått erbjudande om flytt av semestervecka enligt 
sommaravtalet. På rehab har det varit hög belastning på grund av sjukskrivning samt svårigheter 
att hitta sommarvikarier. 

I augusti så har vi haft 2 patienter med konstaterad covid-19. Detta har medfört stor belastning 
hos personalen då vi bland annat utfört cirka 300 covid-19 tester på 3 veckor. Förbrukningen 
av skyddsmaterial har varit betydligt högre än vanligt på grund av Covid-19.  

 

Personlig assistans och LSS 
All personal inom LSS och personlig assistans har fått sommarsemester enligt plan. Sommaren 
har lösts med stabila vikarier. Vi startade upp hösten med en kick-off och friluftsdag för hela 
personalen. Ledarskapet har under 2021 bestått av en enhetschef och en tillförordnad biträdande 
enhetschef. Under sommaren samordnades chefsarbetet med hemtjänsten. En korttidsplats för 
äldre ungdom startades upp på Lugnet under våren. Denna övergick sedan till att vara 
korttidsplats för vuxen. Korttidsplatsen har varit belagd var tredje vecka sedan våren. Under 
hösten beviljas ännu en brukare boende på Lugnet och personal anställs för att möta de ökade 
behoven. Budgeten överstigs på grund av sjukdom hos vikarier under sommaren, fler beviljade 
insatser som daglig verksamhet, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt utökad personal på 
grund av fler planerade boende på Lugnet. Måluppföljningen för 2021 ser lovande ut.  

 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 
Inom IFO fortsätter arbetet med att säkra kompetensförsörjning. Vi fortbildar oss med kurser 
och föreläsningar som är viktiga för vårt dagliga arbete. I varje ärende använder vi oss av det 
kvalitetsledningssystem som vi tagit fram och arbetat med sedan 2019, denna färdigställdes 
under 2020. Under första delen av 2021 beviljades tre vuxenplaceringen vilket eventuellt 
innebär att budgeten för Tertial 2 kommer att överskridas. Detta är något som kommer 
tydliggöras ju närmre årsskiftet kommer. Det har genomförts en organisationsförändring, där 
en socialsekreterare lämnats ut till VoV:s verksamhet för biståndshandläggning. Detta innebär 
att det idag är en enhetschef samt 2 socialsekreterare på enheten. Sedan årsskiftet 2019/2020 
fram till idag är det i snitt 23-27 klienter av alla kategorier aktuella hos oss. Vi ser att vi arbetat 
aktivt med de som tidigare var aktuella inom ekonomiskt bistånd, vi har ett genomflöde med 5-
11 aktuella per månad, varav enbart 2 varit aktuella under längre tid. Vi arbetar fortsättningsvis 
strukturerat, rättssäkert och jämlikt med god service för medborgare i Arjeplog. 

 

Måluppfyllelse 
Under perioden har enheterna inom Vård- och omsorg arbetat med samtliga mål och 
fokusområdena Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Vård- och omsorg, dessa är markerade 
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i grått. Efter det kommer bedömd måluppfyllelse för avdelningen inom varje målområde, samt 
beskrivninguavuaktiviteterna. 
 
God hälsa och välbefinnande  
Bedömd måluppfyllelse: 5 

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och 
välbefinnande. 
Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa. 

Inom Särskilt boende erbjuds aktiviteter dagligen till de boende. Arbete med att stärka 
kontaktmannarollen fortsätter. Fortsatt handledning till vissa yrkesgrupper. Starta upp projekt 
serviceteam inom äldreomsorgen. Nya chefer går utbildningen Psykisk hälsa arbetsliv 

 

God utbildning för alla  

Bedömd måluppfyllelse: 5  

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

Inom äldreomsorgen har vi tagit emot praktikanter och anställt från utbildningen till 
undersköterska, som slutförts under 2020. Vårdbiträden har erbjudits validering till 
undersköterska under 2021 via satsningen äldreomsorgslyftet. Inom Hälso- och 
sjukvårdsenheten har legitimerad personal erbjudits kompetenshöjande utbildningsinsatser. 
Inom Individ- och familjeomsorgen har medarbetarna fått gå fördjupningskurser inom sina 
arbetsområden för att höja kompetensen. 

Jämställdhet 

Bedömd måluppfyllelse: 3 

Aktiviteter 

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 
Sjukfrånvaron hos anställda ska minska, oavsett kön. 

Vid medarbetarsamtal ställs frågan om våldsutsatthet till samtlig personal. Inom Vård- och 
omsorg är arbetet att införa heltidsresan påbörjad. På grund av pågående pandemi och att man 
ska stanna hemma vid minsta symptom, bedöms detta mål inte att nås  

Hållbara städer och samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 5  

Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering. 
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Arbete med framtidens äldreboende pågår under 2021. 

Hållbar konsumtion och produktion 

Bedömd måluppfyllelse: 3 

Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfallet 
stämma med budget. 

På grund av pandemin kommer detta mål inte nås då extra kostnader för covid-19 uppstår. Dessa 
kostnader finns inte budgeterade på ansvars- och avdelningsnivå. Om dessa kostnader går att 
återsöka (som under 2020) ökar möjligheten till måluppfyllelse till 4. 

 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 5 

Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer. 
Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. 

Inom IFO planeras det för att implementering av minst 2 E-tjänster inom områdena ekonomisk 
bistånd och orosanmälningar avseende barn och unga. Fortsätta utveckla avdelningens 
kvalitetsledningssystem. 
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Administration och stöd  
Avdelningen består av Medborgarservice, ekonomi-, och personalkontor, IT-enheten samt kost- 
och lokalvårdsservice. Administration och stöd har jobbat med att utveckla bra service till 
medborgarna genom att utveckla Medborgarservice, säkra tillgänglighet och bemötande. Ett 
aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på förebyggande insatser fortlöper. Inom IT-enheten pågår 
arbete med att säkra infrastruktur och bra IT-miljöer för våra verksamheter samt slutförande fas 
i bredbandsprojektet. Vidare har fokus legat på att arbeta med bra kost med jämn kvalitet. Vi 
jobbar med att våra besökare som känna sig välkomna och sedda i våra lokaler och övriga 
offentliga rum. Personalen ska trivas i våra verksamheter. Inför 2021 är en omorganisation 
genomförd och för avdelningen administration och stöd innebär det att lokalvård nu är 
hopslagen med kost och att tekniska enheten är flyttat till den nya avdelningen för 
samhällsbyggnad. 

 

Ekonomi  
Den ekonomiska prognosen för Tertial 2,2021 för administration och stöd är totalt plus 332tkr.  

Avvikelser ligger inom: 

Administrativa enheten på ett plus på 189 tkr, kopplat till intäkter via rehab ersättning, 
återbetalning av sjuklönekostnader och minskade prognostiserade kostnader för 
bostadsanpassningar, resor och utbildningar. 

IT-enheten sammanlagt minus på 170 tkr, kopplat till osäkerheter för bredbandsprojektet och 
kostnader för kommunikation och extra licenser 

Kost- och lokalvårdsservice plus 326 tkr relaterat till minskade kostnader på förbrukning och 
ökade kostnader på personal samt något högre intäkter.  

Överförmyndare ett minus på ca 13 tkr, kopplat till något ökade kostnader för bland arvoden. 

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

 

Satsningar under året 
 

 Fortsatt arbete med ny organisation för kost- och lokalvårdsservice. 

Arbetsmiljöarbete 

IT infrastruktur internt och externt för att möjliggöra digitalisering 

Avveckling av bredbandsprojektet 
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Enheternas arbete 
 

Administrativa enheten 
Arbetet inom administrativa enheten har under Tertial 2 fortsatt präglats av att utveckla våra 
administrativa stödfunktioner. Arbetet med att säkra kompetens, minska sårbarhet och öka 
effektivitet pågår löpande.  

Ett fortsatt arbete med att digitalisera interna processer pågår och där har vi kommit längst 
med löneadministrationen och nu har ett fåtal manuella rapporteringar. Vi jobbar med att inför 
interna e-tjänster inom ekonomi.  

Medborgarservice jobbar fortsatt med att utveckla intern och extern service. En 
tillgänglighetsmätning har gjorts som visat bra tillgänglighet på både telefon och epost och ett 
väldigt bra resultat när det gäller bemötande. 

 

IT-enheten 
Under Tertial 2 har vi fortsatt jobbat mycket med regional strategi gällande samverkan i e-
nämnden, gemensamt datacenter och verksamhetssystem för vård och omsorg i Norrbotten. I 
detta arbete har vi skapat förutsättningar via det regionala fibernätet med att ansluta Arjeplog. 
Vi jobbar tillsammans med Arvidsjaur med att synkronisera systemen i den gemensamma 
infrastrukturen där man samkör verksamhetssystem i samverkan med Arvidsjaur. 
 
Vi har skapat bättre förutsättningar av tillgänglighet och säkerhet till kommunens verksamheter, 
inkluderat att säkerhetsställa nationella prov inom skolan. Kraven på teknologin gällande 
distansarbeten har ökat under pandemin där vi sett över tekniska plattformen med att klara 
distansarbeten och digitala möten. Teams har nu blivit kommunens verktyg för digitala möten, 
men vi kan även bli inbjudna från andra system. 

Vi har bytt ut det gamla trådlösa nätverket och förstärka det inom administration, vård och 
skola. Vi har anpassat efter verksamheternas behov. 

De flesta kunder från A-NET är nu migrerade till Telia, ett fåtal företagskunder kvarstår att 
migrera till Telia 

 

Kost- och lokalvårdsservice 
Kost och lokalvård har trots rådande situation 2021 kunnat leverera service som förväntas av 
dem. Året inledde med en omorganisation som tagit mycket tid i anspråk för ny chef. I samband 
med denna omorganisation har även ekonomibiträden motsvarande 1,4 tjänst flyttats över till 
kost. Vissa långsiktiga förändringar måste göras för att göra hela enheten till en bättre 
servicefunktion och mera kostnadseffektiv. Detta inkluderar personalfrågor, utbildning, 
arbetsmiljö och utveckling av serviceteam.  
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För lokalvården jobbar vi med att centralisera inköp av förbrukningsmaterial för hela 
kommunen med syfte att säkra inköpsprocessen och minska kostnader. Under september månad 
genomförs grundläggande livsmedelshygienutbildning för personalen 

På grund av Covid-19 har kost och lokavådsservice förändrat och anpassat verksamheten en hel 
del. Inom särskilt boende har vi bemannat extra på grund av Covid-19 med motsvarande 1,4 
tjänst, under de första tre månaderna har vi gjort lunchpaket för Hornavans elever med upp till 
60 lådor per dag och nu levererar och serverar vi lunch på Medan. Utöver detta har vi också en 
ny förskola som behöver personal till kök och städ med 0,6 tjänst. Trots alla förändringar under 
året som orsakat viss stress så har personalen hanterat det bra och arbetat fantastiskt. 

Vi jobbar nu vidare för att förbättra service och rätta till felaktigheter som funnits.  

 

Måluppfyllelse 
Under perioden har enheterna inom Administration och stöd arbetat med mål 3, 4, 5, 11, 12 och 
16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God 
kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Administration och stöd 
samt hur man arbetat under första tertialen med dessa samt bedömd måluppfyllelse. 

 

God hälsa och välbefinnande 

Bedömd måluppfyllelse:4  

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa. 

Aktivt arbetsmiljöarbete pågår med uppdaterade styrdokument och utbildning i alla led. 
Planerad utbildning i BAM är påbörjad 2021. Utbildning i rehab och psykisk hälsa arbetsliv 
pågår. 
 

God utbildning för alla 

Bedömd måluppfyllelse: 3 

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

Kompetensförsörjningsplan är antagen.  Plan för nyttjande av pengar för tidig lokal omställning 
finns. Arbete med äldreomsorgslyft, validering av vårdbiträden pågår där personalkontoret har 
en stöttande roll. Ett arbete inom R10 som resulterat i ett projekt med bland annat 
kompetensförsörjning pågår. Projektet heter Sikt 2.0. Alla extratjänster som var planerade är 
tillsatta.  
 

Jämställdhet 
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Bedömd måluppfyllelse:3,5 

Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, 
anställda/ledare) 
Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet. 

Heltidsresan, arbete med nyckeltal, utbildningar i arbetsmiljö. Vid all rekrytering skall en 
jämställd arbetsgrupp eftersträvas. Bredbandsprojektet är en del i detta och kommer att stora 
delar vara slutfört 2021. Arbete med digitalisering, utveckling av möjligheter till samverkan 
internt och externt samt samverkan med e-nämnden och utveckling av samarbetsformer. 
 
 
Hållbara städer och samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 4,5  

Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens 
utveckling/medborgarmöten. 
Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering. 

Kommunfullmäktiges sammanträden och medborgardialoger sänds live. Kostservice har de 
senaste fem åren gått framåt. Vi kommer att fortsätta att förbereda oss för förändringar för våra 
framtida behov med nya måltider och produkter, matservice till kommunen. 
 

Hållbar konsumtion och produktion 

Bedömd måluppfyllelse: 3,7 

Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal 
kultur och lokala produkter. 
Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar. 
Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. 

Uppdatera kostpolicy och mål. Informerar lokala företag om kommande upphandlingar. Vid 
totalentreprenadsupphandlingar där externa företag vinner upphandling, informerar vi dem 
om lokala företags kompetensområden. Ekonomisk uppföljning sker löpande under året i 
form av månadsuppföljningar. Utförande av nödvändiga och strategiska åtgärder för 
verksamheten för att inte skapa högre kostnad i slutändan. Aktivt arbete med anpassningar av 
schema, bemanning, inköp. Hög medvetenhet bland personal att jobba kostnadseffektivt. 

 

Fredliga och inkluderande samhällen 

Bedömd måluppfyllelse: 3,7 
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Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer. 
Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg. 
Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök. 

Arbetar med att tydliggöra rutiner och styrdokument inom detta område. Deltar i den digitala 
utvecklingen både så idéer och att den tekniska plattformen stödjer digitaliseringsarbetet. Vi 
måste starta en onlinetjänst, information och produktuppdateringar för kost och lokalvård. 
Utveckling av Medborgarservice. Medborgarservice har god tillgänglighet samt bemötande 
som är över rikssnittet enligt den kvalitetsmätning som är gjord under våren. 
 



 

34 
 

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnd (MBR) 
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden (MBR) skall se till att verksamheten bedrivs inom ramen 
för anvisade medel och enligt de riktlinjer och verksamhetsmål som kommunfullmäktige har 
antagit. Nämnden samverkar med myndigheter, organisationer, och enskilda, vilkas arbete och 
intressen berör nämndens verksamhetsområde, och lämnar råd samt upplysningar i frågor som 
rör nämndens ansvarsområde. 

Organisatorisk är MBR endast en myndighetsnämnd från och med 2021 innebärande att 
nämnden har inget personal- och/eller verksamhetsansvar. Genomförandeuppdraget är 
överflyttat till kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsavdelningen 

Nämnden ska även fortsättningsvis arbeta för en trygg och säker miljö åt medborgarna. Våra 
medborgare och besökare ska känna en trygghet i den inre såväl som i den yttre miljö när de 
vistas i vår kommun. Medborgarna ska känna att inkomna ärende hanteras med ett snabbt 
beslutsfattande, på lagmässiga grunder och att besluten är lika för alla.  

Nämnden har under perioden jan-aug genomfört sju nämndsmötet och fattat beslut i drygt 40 
ärenden, förutom de beslut som fattats på delegation av tjänstepersoner. Utöver ordinarie 
nämndsmöten så har nämnden under hösten bjudit in till ett informationsmöte gällande förslag 
till nya lokala trafikföreskrifter. 

 

Stiftelsen Silvermuseet 
Silvermuseet är ett museum med inriktning mot historia och kulturarv med Arjeplog som 
utgångspunkt. Museet förmedlar kunskap om förhållandet mellan människan och landskapet 
under 10 000 år. I museet finns fasta och tillfälliga utställningar, samlingar i arkiv och magasin, 
pedagogisk verksamhet, konferensverksamhet och en museibutik. På uppdrag av Arjeplogs 
kommun driver museet även Arjeplogs Turistinformation. En viktig del av museets verksamhet 
är den forskning som bedrivs vid Institutet för arktisk landskapsforskning/INSARC. 
 
 
Händelser under året 
Verksamheten vid Silvermuseet och INSARC har genomförts i enlighet med kommunens 
riktlinjer. Det publika arbetet har bedrivits genom utställningsverksamhet och pedagogisk 
verksamhet med särskild inriktning mot skolorna i Arjeplog. Delar av verksamheten har varit 
digital med anledning av pandemin. Det museala arbetet med arkivhållning, accession och 
föremålsvård har genomförts enligt planering. Forskningsinsatserna har främst omfattat 
publicering av vetenskapliga artiklar och utveckling av framtida forskningsprojekt i samverkan 
med andra forskningsinstitutioner och samhällsaktörer. 
 
Utvecklingsarbetet inom ramen för konceptet Kunskapsportalen till arktiska landskap har 
fortsatt. Arbetet har inriktats mot att förankra konceptet hos externa aktörer och eventuella 
finansiärer, samtidigt som ett första besöksområde har färdigställts i Skärrim vid Vilstugan. 
Under perioden har uppstarten av utvecklingsprojektet Rádestit, om lokal samverkan om 
upplåtelser av småviltsjakt och fiske, påbörjats. 
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Museet verkar i all verksamhet för att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun, både för 
kommuninvånare och besökare. Museets administrativt ansvariga har tillsammans med den 
övriga personalen och besöksvägledaren genomfört uppdraget med turistinformationen enligt 
avtal. Under perioden har samverkan skett med Argentis för att ytterligare utveckla 
verksamheten för att gynna näringslivet och särskilt besöksnäringen. 
 
Verksamheten har under perioden påverkats påtagligt negativt av den pågående pandemin, och 
var stängt för allmänheten under våren och försommaren, vilket kraftigt minskat antalet 
besökare och kunder i butiken. 
 

Ekonomisk uppföljning 
Den budgeterade förlusten uppgår till 1 555 Tkr. Prognosen visar på en förlust på ca 1 161 Tkr 
efter hänsyn tagen till finansiella kostnader och intäkter. 
Utvecklingssatsningen på Kunskapsportalen (vht 706) ingår i prognosen. Silvermuseets styrelse 
har fattat beslut om att finansiera denna genom fonderade medel ifall detta inte kan täckas 
genom extern finansiering. 
 
Under delar av vinter och vår 2021 har museet tvingats hålla stängt på grund av restriktioner 
för museer i samband med covid-19. Detta har inneburit minskande intäkter jämfört med året 
innan som då drabbades hårt med minskade besöksantal. En viss ökning har sedan skett under 
juli – augusti och det är i dagsläget svårt att förutspå hur besöksantalet utvecklas under hösten.   
Prognosen för hösten är baserad på ett likvärdigt antal besökare och försäljning i butik jämfört 
med samma period 2020. 
 



 

36 
 

Måluppfyllelse Stiftelsen Silvermuseet 
Nedan är stiftelsen Silvermuseets måluppfyllelse presenterad.  

 

Mål           Måluppfyllelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Central roll som spetskompetens i 
kulturarvarvs och kulturlandskapsfrågor  

 

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

 

Ökat samarbete med länets museer 

 

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

 

Spetskompetens för utveckling av 
långsiktigt hållbara landskapsbaserade 
verksamheter 

 

Ökad bredd och volym i informationsflödet 

 

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

 

Bibehållen hög nivå av pedagogiska 
aktiviteter 

 

Ökat besökstal 

 

Fortsatt hög vetenskaplig publicering 
(minst tre vetenskapliga artiklar) 
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Stiftelsen Arjeploghus 
 

Stiftelsen Arjeploghus äger och förvaltar 319 bostadslägenheter, 11 lokaler,  elevhem samt 
garage och bilplatser. I dagsläget har företaget 8 årsanställda. Uthyrningsgraden på våra 
lägenheter är just nu betydligt lägre än den varit på många år.  

Händelser under året 
 
Årets hyresförhandlingar resulterade till att lägenhetshyrorna höjdes med 11:-/m2 från 2020-
10-01 . 
Vakansgraden de första 7 månaderna detta år har varit väsentligt högre än motsvarande period 
2020. Anledningen till detta tror vi till stor del beror på Covid-19 och mindre utbud av 
arbetstillfällen till följd av detta. Månad 8 ser vi att trenden nu har vänt, i de lägenheter som 
varit vakanta med underhållsbehov har nu reparationerna påskyndats för att för att kunna möta 
det kommande behovet. 
VF har varit sjukskriven 50 % sedan april månad och uppskattningsvis året ut. 
 

Ekonomisk uppföljning 
 
Stiftelsens resultat påverkas av hyresintäkter för elevhem, bostäder och lokaler. Vid 2021 års 
utgång beräknas Stiftelsen ha outhyrt ca 380 kvm lokaler vilket motsvarar ett framtida 
hyresbortfall på cirka 285 tkr/år samt på lägenheter uppskattningsvis 35 tkr/mån.  

Soliditeten har under senaste året minskat från 10,5 % (2020-08-31) till 8,9 % (2021-08-31). 
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Måluppfyllelse Stiftelsen Arjeploghus 
 

Vi fortsätter jobbet med att åtgärda det eftersatta underhållet genom att renovera lägenheter 
invändigt i samband med omsättning av hyresgäster. Åtgärderna vid dessa underhållsarbeten är 
oftast så omfattande att tiden mellan utflyttning till ny inflyttad hyresgäst blir lång. Under året 
har vi haft ett stort antal vakanta lägenheter samt lokaler. Vi ser nu en förändring av den trenden. 
Utöver fortsatt fokus på upprustning av lägenheter har vi på: 
Renen, Storgatan-Torggatan, bytt ventilation/värmeåtervinningsanläggning. 
Mården 5, Hamngatan 4, bytt garageportar. 
Investerat i ny maskin för grönytor. 
På Kumla bytt ventilation i tvättstuga. 

 

Mål            Måluppfyllelse 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ta fram en underhållsplan. 

 

 
Minska det eftersatta underhållet. 
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Driftsredovisning januari-augusti samt prognos helår 2021 
(inklusive interna poster) 

 

 

(Tkr) 

Utfall jan-
aug 2021 

Utfall 
jan-aug 

2020 

Budget 
Helår 
2021 

Års- 
prognos 
2021 

Avvikelse 
mot 
budget 
2021 

Utfall 
helår 
2020 

Kommunfullmäktige och valnämnd -426 -631 -854 -797 57 -860 
Revision -70 -71 -475 -475 0 -399 
Kommunstyrelsen -136 019 -121 888 -204 974 -205 568 -594 -183 906 
- varav KS-nämndskostnader -4 480 -3 595 -7 520 -7 230 290 -5 590 
- varav kommunchef, stab -1 683 -3 963 -3 343 -3 446 -103 -3 163 
- varav administration och stöd -5 883 -2 072 -9 170 -8 838 332 -4 519 
- varav samhällsbyggnad -15 796 -15 236 -24 783 -24 766 17 -21 543 
- varav utbildning och kultur -52 206 -47 937 -85 409 -84 556 853 -79 446 
- varav vård- och omsorg -55 971 -49 085 -74 748 -76 732 -1 984 -69 645 
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd -88 -4 836 -71 -116 -45 -7 890 
Ankomstregistrerade fakturor -4 071 -2 302      
Årets pensionsutgift -2 963 -2 529 -4 829 -5 977 -1 148 -4 743 
Momsbidrag köp av verksamhet 846 277  700 700 466 
Justering arbetsgivaravgift   1 813  0 0 3 586 
Ers sjuklönekostnader (ska fördelas) 1 162       
Övriga finansiella kostnader/intäkter 100      18 
Intern kapitaltjänst 12 269 12 366 18 403 18 406 3 18 755 
Planenliga avskrivningar -10 155 -10 148 -16 239 -15 562 678 -15 100 
Verksamhetens nettokostnader -139 415 -127 949 -209 039 -209 389 -350 -190 073 
Skatteintäkter 95 176 93 393 139 247 142 487 3 240 139 338 
Generella statsbidrag o utjämning 49 617 48 942 75 837 74 425 -1 412 73 430 
Verksamhetens resultat 5 378 14 386 6 045 7 523 1 478 22 695 
Finansiella intäkter 157 232 170 170 0 294 
Finansiella kostnader -1 522 -1 828 -2 343 -2 348 -5 -2 664 
Årets resultat 4 013 12 790 3 872 5 345 1 473 20 325 

 
Kommunstyrelsen beräknar ett underskott med -0,6 mkr. 
 
Det största underskottet återfinns hos vård och omsorg med -2 mkr orsakerna till detta är direkt 
kopplade till det Covid-19 utbrott som startade 1/1 2021 inom äldreomsorgen. Det är osäkert 
hur stor del som kommer att kompenseras med extra statsbidrag. Inom LSS verksamheten har 
det tillkommit uppdrag inom personlig assistans samt utökade insatser inom boendet som inte 
finns med i budget 2021. 
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Utbildning och kultur beräknar ett överskott med 0,9 Mkr. Överskottet beror till stor del på 
neddragning i bemanningen på elevhemmet och på att en del verksamhet uteblivit på grund av 
Covid-19 eller att bemanningen varit lägre av samma anledning. 

Administration och stöd beräknar ett överskott med 0,3 mkr, där största överskottet återfinns 
hos kost- och lokalvårdsservice.  

Samhällsbyggnad ligger inom ram.  Redogörelse av avvikelser inom avdelningen kan läsas i 
verksamhetsredovisningen 

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget med 2 mkr. Skatter och generella 
statsbidrag gör ett överskott med 1,8 mkr. Pensionskostnaderna ökar med 1 mkr mer än 
budgeterat och beror på ändrade livslängdsantaganden.  

 

Investeringsprognos 2021 (tkr)
 
 

(Tkr) 
Budget 

2021 
Utfall jan-

aug 2021 
Årsprognos 

2021 

Avvikelse 
mot 

budget 
2021 

Kommunstyrelsen 53 798 5 367 32 008 21 790 
-varav kommunchef, stab 58 53 83 -25 
- varav administration och stöd 370 367 368 2 
- varav barn- och utbildning 0   0 0 
- varav samhällsbyggnad 53 205 4 947 31 392 21 813 
- varav vård- och omsorg 165   165 0 
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd  0   0 0 
Summa styrelser nämnder 53 798 5 367 32 008 21 790 

Inför år 2021 budgeterades investeringar för 33,1 Mkr netto. I februari beslutade 
kommunfullmäktige om överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021 avseende 
påbörjade ej färdigställda investeringar med ytterligare 20,7 Mkr.  

Av årets investeringsbudget på 53,8 mkr beräknas 32 mkr investeras under året, resterande 
investeringar kommer att ske kommande år.  

Inom koncernen är det enbart kommunen som redovisar investeringar under året.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
I förvaltningsberättelsen lämnar Arjeplogs kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning 11 kapitlet samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Arjeplog kommuns 
verksamhet under 2021.  

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

Allmänt Aug 
2021 

Prognos 
2021 

2020 2019 2018 

Antal kommuninvånare 2 700 2 681 2 718 2 785 2 794 
Antal anställda 324  321 309  335 
Antal årsarbetare   297 286  308 
Verksamhetens nettokostnader, tkr 139 415 209 389 190 074 194 366 204 483 
- nettokostnader per invånare, kr 51 635 78 101 69 932 69 790 73 186 
Personalkostnader inkl. pensionskostnad, 
tkr 

119 126 183 499 167 648 169 695 181 268 

Nettoinvesteringar, tkr 5 367 32 008 14 770 19 116 18 614 
- nettoinvesteringar per invånare, kr 1 988 11 939 5 434 6 864 6 662 
Resultat       
Årets resultat, tkr 4 013 5 345 20 324 2 786 -11 191 
Eget kapital, tkr 162 826 164 158 158 813 138 489 135 495 
- eget kapital per invånare, kr 60 306 61 230 58 430 49 727 48 495 
Finansiering       
Likvida medel, tkr 64 702  57 955 42 060 44 327 
Låneskuld inkl. nyttjad 
checkräkningskredit, tkr (exkl. skuld t 
koncernföretag) 

      
83 500  92 500 92 500 92 500 

Tillgångar och skulder       
-Anläggningstillgångar per invånare, kr 88 953  90 426 90 076 88 795 
-Omsättningstillgångar per invånare, kr 36 793  39 342 30 936 33 402 
-Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse per 
invånare, kr 

36 740  36 186 35 415 36 993 

Långfristiga skulder per invånare, kr 41 009  41 068 38 219 42 544 
-Kortfristiga skulder per invånare, kr 14 272  20 858 23 853 22 563 
Nyckeltal *       
Nettokostnadsandel %, inkl. avskrivningar 96 97 89 97 105 
Nettokostnadsandel %, exkl. avskrivningar. 89 89 82 90 97 
Soliditet % inkl. pensionsförpliktelser 27  25 19 16 
Lånefinansieringsgrad % 46  45 42 48 
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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. Ordförande i kommunstyrelsen är Isak Utsi (S). 

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.  
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Verksamhetsorganisation 
Kommunstyrelsens verksamhet är den största delen av kommunens verksamhet. Här bedrivs 
bland annat kommunens skolverksamhet, vård och omsorg, teknisk verksamhet, 
utvecklingsverksamhet samt samhällsbyggnadsverksamhet. Miljö-, bygg-, och 
räddningsnämnden är organisatoriskt en myndighetsnämnd och de har numer inget personal- 
och/eller verksamhetsansvar. Deras tidigare genomförande uppdrag är överflyttat till 
kommunalstyrelsen och samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

 

 

2021 (tkr) Budget Utfall jan-aug Årsprognos 
Totalt  8 849 4 976 8 502 
Kommunfullmäktige 854 623 799 
Revisionen 475 70 475 
Kommunstyrelse politik 7 520 4 480 7 230 
Valnämnd 0 -197 0 
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Den kommunala koncernen 
Arjeplogs kommuns koncern består av ett antal bolag och styrelser som är presenterade nedan. 
Stiftelsen Arjeploghus 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.  

 

Stiftelsen Arjeploghus Resultaträkning   
     

Samtliga belopp i Tkr Utfall jan-
aug 2021 

Utfall jan-
aug 2020 

Prognos 
helår 2021 

Utfall helår 
2020 

Intäkter 13 317 14 337 21 102 21 553 
Hyra (kostnadstäckning 
elevhem) 174 1    
Summa intäkter 13 491 14 338 21 102 21 553 

       
Driftskostnader -2 233 -2 737 -4 000 -4 231 
Underhåll och rep -2 875 -2 227 -3 842 -4 066 
Energikostnader -3 224 -3 780 -5 487 -5 344 
Personalkostnader -3 319 -3 046 -5 435 -4 663 
Fastighetsskatt -180 -159 -237 -271 
Avskrivningar -1 356 -1 034 -1 725 -1 790 
Förlust vid avyttring av byggnad 0 -94   -95 
Summa kostnader -13 187 -13 077 -20 726 -20 460 

       
Räntekostnader -239 -237 -236 -431 
Ränteintäkter 20 10 14 21 
Summa räntor -219 -227 -222 -410 

       
Resultat 85 1 034 154 683 



 

46 
 

 
 

Stiftelsen Arjeploghus Balansräkning   
    
Samtliga belopp i Tkr 2021-08-31 2020-08-31 2019-12-31 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 49 631 51 462 49 736 
Omsättningstillgångar 12 432 11 661 14 674 
Summa tillgångar 62 063 63 123 64 410 

     
Eget kapital, skulder och avsättningar      
Eget kapital 5 479 6 665 5 393 
Långfristiga skulder 54 542 54 542 54 542 
Kortfristiga skulder 2 042 1 916 4 475 
Summa eget kapital och skulder 62 063 63 123 64 410 
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Stiftelsen Silvermuseet, 
Resultaträkning 
     

Samtliga belopp i Tkr 

Utfall 
Jan-
aug 

2021 

Utfall 
Jan-
aug 

2020 

Budget 
Helår 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 
helår 
2020 

Avvikelse 
Budget/ 
prognos 

Stiftelsens intäkter 5 458 4 012 6 174 6 680 6 169 506 
Stiftelsens kostnader -1 747 -1 765 -2 331 -2 276 -2 428 55 
Stiftelsens personalkostnader -3 522 -2 915 -5 322 -5 939 -4 566 -617 
Avskrivningar       0 0 
Verksamhetens nettokostnader 189 -668 -1 479 -1 535 -825 -56 
Finansiella intäkter 590 903  499 1 184 499 
Finansiella kostnader -40 -55 -77 -125 -640 -48 
Resultat efter finansiella poster 739 180 -1 556 -1 161 -281 395 

 

Stiftelsen Silvermuseet, Balansräkning   

Samtliga belopp i Tkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 11 675 10 402 11 169 
Omsättningstillgångar 1 942 2 168 1 915 
Likvida medel 1 562 1 553 1 694 
Summa Tillgångar 15 179 14 123 14 778 
Eget kapital, skulder och avsättningar     
Eget kapital  7 062 6 785 6 323 
Avsättningar pensioner 6 667 6 142 6 667 
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 1 450 1 196 1 788 
Summa eget kapital och skulder 15 179 14 123 14 778 
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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 2021 och hur det har 
påverkat Arjeplogs kommun. Avsnittet berör även riskbedömningar och pensionsförpliktelsen. 
 

Utblick 
Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare. Såväl BNP som antalet arbetade 
timmar har stigit snabbare än beräknat. För helåret 2021 beräknas BNP öka med 4,1 procent. I 
SKR:s prognos dröjer det till kvartal tre i år innan toppnivån för BNP före pandemin (kvartal 
fyra 2019) nås igen.  

Skatteunderlagets tillväxt beräknas inte täcka till att finansiera en ökande kommunal 
verksamhetsvolym i samma utsträckning som den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 
demografiska utmaningen nu större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) och 
inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av de äldre förutsätter allt större resurser. 

Den pågående pandemin har påverkat Arjeplog, Sverige och hela omvärlden i hög utsträckning. 
Det allt högre vaccinskydd som nu nås lyfter förutsättningarna för det andra halvåret 2021. 
Myndigheters beslut att gradvis mildra ”corona-restriktionerna” kommer att gynna ekonomin, 
men också rena beteendeeffekter kan bidra positivt i takt med att såväl hälso- som ekonomiska 
risker ser ut att avta. 
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Figur 1 Bild som beskriver befolkningsutvecklingen senaste 5 åren 

Befolkningsutveckling 
Vid årets ingång 2021 hade vi 2 718 invånare och sista juli 2 700 invånare.  Det innebär en 
befolkningsminskning med 18 personer under årets första sju månader. I likhet med föregående 
år har kommunen haft ett negativt födelseöverskott vilket innebär att det dör fler personer än 
vad det föds i kommunen. 61 personer har hittills flyttat till kommunen under året, och 68 
personer har flyttat från kommunen.  

Medelåldern i Arjeplogs kommun var under första halvåret 2021 47,6 år, vilket är högre än 
riket (data från 2020) där medelåldern är 41,3 år. Detta innebär att Arjeplogs kommun har en 
äldre befolkning än Sveriges genomsnitt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2774 2774

2757 2756
2751 2749 2751

2728

2714 2712
2716 2718

2713
2717

2710

2700
2706

2697 2700

2640

2660

2680

2700

2720

2740

2760

2780

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Befolkningsutveckling 2020-2021

2020 2021

Figur 2. Bild som beskriver befolkningsutvecklingen 2020 samt 2021 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Här beskrivs händelser av väsentlig betydelse för kommunen.  
 
Arbetet har präglats mycket av den Corona pandemi som drabbat hela världen. Verksamheterna 
har hela tiden utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Norrbottens 
smittskyddsriktlinjer. I januari/februari 2021 bekräftades fem fall av Covid-19 på särskilt 
boende, och under augusti ytterligare två bekräftade fall. Arbetet har under året fokuserat på 
att bekämpa fortsatt smittspridning. Verksamheterna har också drabbats ekonomiskt av Covid-
19 utbrotten. Personalförstärkningar har genomförts och förbrukning av skyddsmaterial har 
ökat. Andra verksamheter har dock haft lägre kostnader då många aktiviteter uteblivit på grund 
av pandemin. 

Arbetet med framtidens äldreboende har fortsatt tillsammans med kooperativa 
hyresgästföreningen Arjeplog Trygga hem. Personalen har varit involverade i arbetet med 
framtagande av underlag inför kommande upphandling av om- och tillbyggnad av fastigheten 
Minken. 

Av de fleråriga investeringarna är samtliga pågående även under 2021. Investeringsvolymen 
avser främst investeringar inom VA och renhållning. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunal folkomröstning i september avseende fortsatt 
drift av Hornavanskolan. Alternativet till nuvarande form är fjärrgymnasium med både- yrkes- 
och studieförberedande program. 

    

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 
tjänstepersonsorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av 
verksamheten.  

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 
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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 och antar reglementen, 
bolagsordningar och ägardirektiv för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige tillsätter 
ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder samt förslår styrelseledamöter till de 
kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och 
årsredovisning samt besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens 
nämndsorganisation.  

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

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

Den kommunala koncernens tjänstepersoner ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 
tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva verksamhet. I 
styrsystemet innebär det att tjänstepersonerna 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 
eller 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.  
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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 utvecklingsstrategi 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 kommunen och marknadens aktörer, utan att hindra nödvändig 
flexibilitet. 

Utöver LUS-ÖP finns specifika styrdokument som syftar till att skapa tydlighet inom Arjeplogs 
kommuns organisation. Ett exempel på ett annat styrdokument är det personalpolitiska 
programmet som syftar till att beskriva den personalpolitik som finns i Arjeplogs kommun.  

 

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 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 
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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 ett i april, i delårsbokslut september, 
och i årsredovisningen vid årets slut. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april 
och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

 

Uppsiktsplikt och intern kontroll 
Arjeplogs kommun arbetar ständigt med förbättringar inom organisationen och dess 
verksamhet. En central del i detta arbete är den interna kontrollen. Kontrollens syfte är att 
säkerställa att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Den interna kontrollen 
ska även skapa förtroende för kommunen och den service som kommunen erbjuder. Det 
innebär att verksamheterna ska ta ansvar för att kontrollsystemen fungerar och att riskerna 
hanteras på ett tillfredsställande sätt i den ordinarie verksamheten. 

Enligt Arjeplog kommuns policy för intern kontroll ska kontrollen utgå från följande mål:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
• Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten. 
• Efterlevnad av bland annat tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.  

 
En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär att fattade beslut verkställs och 
följs upp i enlighet med verksamhetens uppdrag, samt att ha kontroll över ekonomi, 
prestationer och kvalitet. En tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär 
att ha tillgång till korrekt bokföring samt väsentliga och rättvisande uppgifter om 
verksamheten. Att följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal innefattar internationella och 
nationella lagar likaväl som kommunens interna regelverk och styrande dokument. 
 

Genomförande av internkontroll  
Kontroller har under 2021 genomförts utifrån den kontrollplan som fastställts av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att internkontroll för 2021 i huvudsak skulle 
ske på personalprocessen. De processer som kontrollerats är de processer med högst risk och 
konsekvenser i kombination. Nedan följer en sammanfattad version av kontrollplanen.  

 

Process: Rekryteringsprocessen  

Moment: Annonsering och intervju, säkerställning av kvalifikationer, anställningsavtal och 
lönesättning. 

Process: Introduktion  



 

54 
 

Moment: Checklista, uppdragsbeskrivningar och verksamhetsbeskrivningar. 

Process: Avslut av anställning 

Moment: Avslutningssamtal, checklista, överlämning. 

 

Utöver ovanstående moment tillhörande personalprocessen som kontrollerats har även moment 
från föregående års internkontroll med medelhög eller hög avvikelse genomgått internkontroll 
detta år. Dessa processer och moment återfinns i bilaga 1. 

 

Process för kontroll 
 

 

 

 

 

 

Nivå av avvikelse  
 
Bedömning i kontrollen har skett enligt ovanstående systematik. Nedan är varje avvikelsenivå 
beskriven.  
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Låg avvikelse – Få eller inga avvikelser förekommer. Ingen eller liten åtgärd behövs. 
Uppföljning sker muntligt.  
 
Medel avvikelse – Återkommande avvikelser förekommer. Ansvarig för processen är 
medveten om avvikelse och har påbörjat ett arbete för att minska avvikelserna. Åtgärder behövs 
och dokumenteras i kontrollplan. Uppföljning görs med ansvarig chef. Moment kontrolleras 
vid nästa uppföljningsperiod 
 
Hög avvikelse - Återkommande systematiska avvikelser förekommer. Åtskilliga åtgärder 
krävs. Låg medvetenhet kring avvikelser hos ansvarig.  Avvikelser förankras med kommunchef 
och eventuellt sakkunnig. Åtgärdsplan ska upprättas. Moment kontrolleras vid nästa 
uppföljningsperiod.   
 
Under kontrollerna har olika nivåer av avvikelser uppmärksammats i de olika processerna. 
Både processer med låg eller ingen avvikelse, och processer med medel-, eller hög avvikelse 
har identifierats. Internkontrollrapporten finns i sin helhet som bilaga.  
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God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk 
ställning 
Nedan presenteras måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och de ekonomiska mål som är beslutade 
för 2021. 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 
Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för Arjeplogs 
kommun. En stor del av arbetet under perioden har präglats av pandemin covid-19, vilket även 
påverkat arbetet med aktiviteter och därför även måluppfyllelse. 

Mål  Mått          Måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd, ska 

öka. 

Andelen med bra självskattat hälsotillstånd uppgick 2020 till 64 procent av Arjeplogs 
befolkning vilket är samma andel som 2018 då senaste mätningen genomfördes. Ingen ny 

mätning har genomförts under 2021. Andelen i Sverige med god hälsa har minskat. 
Baserat på detta bedöms målet vara delvis uppfyllt. 

Andelen med invånare eftergymnasial utbildning som är mellan 25 och 64 år har ökat från 
25,8 procent till 26 procent. 

 

Andelen invånare i 
befolkningen i ålder 24 – 65 år 

med en eftergymnasial 
utbildning (minst 3 år) ska öka. 
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Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda ska minska, oavsett 

kön. 

Andel medborgare som 
upplever att de enkelt kan 

komma i kontakt med 
kommunen ska öka. 

 

Budgetavvikelser på 
ansvarsnivå ska inte vara 

större än 5 %. På 
avdelningsnivå ska utfall 

stämma med budget.  
 

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

Fortsatt arbete med införande av e-tjänster samt högre närvaro på sociala medier, målet 
bedöms vara delvis uppfyllt. 

På avdelningsnivå har alla fyra avdelningar mindre än 5 procent avvikelse i årsprognos 
från budget. På ansvarsnivå uppfyller 12 av 26 målet om max 5 procent avvikelse. Målet 

är därför delvis uppnått. Ansvarsområdet personlig assistans, LSS har den största 
procentuella avvikelsen, en avvikelse med 20 procent högre prognos än budgeterat  

Delaktighetsindex har minskat med två procentenheter och uppgår därför inte till 70 %. 
Baserat på aktiviteterna som genomförts bedöms målet ha låg uppfyllelse. 

Sjukfrånvaron har minskat sedan årsskiftet, från 8,6 % till att nu i augusti ligga på 6,2 %. 
Det som minskat mest är långtidsfrånvaro. 
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Måluppfyllelse ekonomiska mål 
En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till 
grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande 
målsättningar.  
 
Resultat: Resultatet 2021 ska uppgå till minst 2,5 % av skatter och (vilket motsvarar ett 
resultat med totalt 5,4 Mkr för 2021). För 2022-2024 ska resultatet uppgå till minst 3 % av 
skatter och statsbidrag. 
Investeringar: Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) 
får inte överstiga 40 Mkr under planperioden. 

Beslut avseende strukturförändrande investeringar fattas i särskild ordning, och ska leda till 
effektiviseringar inom verksamheterna. 

Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.  

Soliditet: Kommunens och koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas. 

Nedan visas en tabell gällande de ekonomiska målen. Denna är uppdelad på en skala från 1 till 
5. En etta innebär en låg sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut, medan en femma innebär 
en hög sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut.   

 

Beskrivning av tecken 
Sannolikhet att målet uppnås: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket låg 

Låg 

Medel/delvis 

Mycket hög 

Hög 
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Måluppfyllelse för ekonomiska mål 
 
 
 

 
 
 
  

Resultatet 2021 ska uppgå till 
minst 2,5 % av skatter och 
statsbidrag. För 2022-2024 ska 
resultatet uppgå till minst 3 % av 
skatter och statsbidrag 

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

 

Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelser ska stärkas 

Prognosen för helåret är 2,5 % av skatter och generella statsbidrag. För 
planperioden beräknas målet uppnås. 

Investeringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 5 
Mkr för 2021 och för perioden 2021-2024 beräknas den uppgå till 38 Mkr. Målet 
kommer sannolikt att uppnås. 

Taxefinansierade investeringar beräknas uppgå till 26,5 Mkr för 2021 och 90,7 
Mkr för 2021-2024. 

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser uppgår till 26 procent vilket 
en ökning med 1 procent sedan årsskiftet. Målet kommer sannolikt att uppnås. 
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Resultat och ekonomisk ställning 

Resultat 

Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 4 mkr. Vid jämförelse mot 
samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 8,8 mkr sämre. 
Verksamhetens intäkter har öka med 3 mkr. Kostnaderna har ökat med 14,5 mkr (8,7 %), 
varav personalkostnaderna ökade med 13,4 mkr (12,7%) jämfört med samma period i fjol. 
Ökade specialdestinerade bidrag inom vård- och omsorg bidrar till intäkts- och 
kostnadsökningen. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2,5 mkr (1,7 %). 

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 5,3 mkr, 
vilket är 1,5 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknar ett underskott med 
-0,3 mkr. 

Skatter och generella statsbidrag prognosticerar ett överskott med 1,8 mkr.  

I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 10 Tkr som avser återföring 
orealiserade marknadsvärden på värdepapper. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 96 % för perioden och prognosen 
beräknas till 97 %. 

 Jan-aug 
2021 

Jan-aug 
2020 

Prognos 
2021 

Utfall 
helår 2020 

Nettokostnadsandel av skatter och 
bidrag 

96 % 90 %  97 % 89 % 

 

Likviditet och soliditet 

Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av augusti månad till 64,7 Mkr vilket är en 
ökning med 6,7 Mkr sedan årsskiftet.  Kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelser uppgår 
till 26 procent vilket en ökning med 1 procent sedan årsskiftet. 
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Pensionsåtaganden intjänade före och med 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen 
uppgår till 71,8 Mkr inklusive löneskatt. 

De totala pensionsförpliktelserna uppgår till 100 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 80 Mkr. 

Förvaltning av pensionsmedel 

 Aug 2021 Bokslut 2020 

Avsättningar (inkl. särskild löneskatt) för pensioner och liknande poster 28 128 25 580 

Ansvarsförbindelser (inkl. särskild löneskatt) 71 770 72 775 

Totala pensionsförpliktelser 99 898 98 355 

Öronmärkta medel tom 2017 till kommande pensionsutbetalningar (likvida 
medel) 

5 290 5 290 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; bokfört värde 

14 325 14 315 

 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida 
pensionsutbetalningar; marknads värde 

14 325 14 315 

 

Summa öronmärkta medel till kommande pensionsutbetalningar 
19 615 19 605 

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

80 283 78 750 
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Balanskravsresultat 
Nedan redovisas resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet, likaså 
balanskravsutredning och resultatutjämningsreserven per balansdagen.  

Balanskravsutredning (Tkr) Prognos 2021 2020 2019 2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 345 20 324 2786 -11 191 
Reducering av samtliga realisationsvinster      

vissa reavinter enl undantagsmöjlighet      

vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet      

orealiserade förluster i värdepapper    24 55 
återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

-10 
 -42     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 335 20 282 2810 -11 136 
Reservering till resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

 -16 200 -720  

Disponering från resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

    9 046 

Balanskravsresultat 5 335 4 082 2 090 -2 090 
 

Återställning av balanskravsunderskott (Tkr)  Prognos 
2021 2020 2019 2018 

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)  0 0 -2090  

Årets resultat enligt balanskravsutredningen     2 090 -2 090 
Kvar att återställa inom tre år (utgående 
värde) 

  0 0 -2 090 

 

Resultatutjämningsreserv (Tkr)  Prognos 
2021 2 020 2019 2018 

Ingående värde  16 920 720 0 9 046 
Reservering till RUR   16 200 720  

Disponering av RUR      -9 046 
Utgående värde  16 920 16 920 720 0 

 
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. Resultatutjämningsreserven uppgår till 16,9 Mkr.  
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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 och sjukfrånvaro. 
 
 
Personal 
 
Medarbetare 
Nedan är en återredovisning gällande Arjeplogs kommuns medarbetare sammanställd. Några 
av våra nyckeltal som vi mäter kontinuerligt för medarbetare presenteras endast i årsbokslutet. 

Personalstruktur 
Antalet tillsvidare anställda har ökat något sedan årsskiftet men minskat något sedan T1. Ingen 
utökning av personalstat har gjorts sedan årsskiftet men totalt antal anställda har ökat både i 
antal personer och i antal anställda i heltider. Detta bedömer vi framförallt beror på: 

• Pensionsavgångar där det varit introduktion parallellt inom fastighetsskötsel 
• Fler anställda sjuksköterskor i egen regi 
• Arbetsterapeut som anställts utöver stat 
• Satsningar inom äldreomsorgslyftet 
• Utökad bemanning på grund av Corona pandemin 
• Ungdomssamordnare och lärcentra anställningar 
• Förskollärare som anställts på tillsvidare tjänster 
• Personal som är tjänstlediga och som ersätts med vikarier 

 
 
Tertial 2 2021-08-

31 
2020-08-
31 

2020-12-
31 

2019-08-
31 

2018-08-
31 

2017-08-
31 

Antal 
tillsvidareanställda  

272 260 271 278 298 316 

Varav kvinnor:            
% 

74 73 73 76 74,5 74,2 

Varav män:                 
% 

26 27 27 24 25,5 25,8 
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Sjukfrånvaro  
Sjuktalen har minskat sedan årsskiftet, detta trots den pågående Corona pandemin. Det är 
framförallt långtidsjukfrånvaron som minskat. Positivt är att frånvaron minskat i alla 
åldersgrupper och bland både män och kvinnor. 

Sjukskrivningstalen per avdelning är 2021-08-31: 
Utbildning och kultur   5,1 procent  
Vård och omsorg har   6,0 procent  
Administration och stöd  5,1 procent 
Samhällsbyggnad   3,4 procent 
Stab   0,9 procent 

Sjuktalen har successivt minskat de senaste åren. Vi tror att detta är ett resultat av det arbete 
som vi gjort när det gäller rehabilitering och förebyggande insatser samt en bra samverkan med 
företagshälsovården. Cheferna i Arjeplogs kommun gör ett bra jobb med detta. Det kan dock 
finnas en risk att vi har en del dold sjuknärvaro till följd av att det är mer vanligt förekommande 
med distansarbete på grund av Corona pandemin. 

Ett fortsatt aktivt arbete med tidiga insatser och förbyggande samt rehabiliterande åtgärder 

% 2021-08-
31 

2020-08-
31 

2020-12-
31 

Förändring 
2020-12-31 

2019-08-
31 

Total sjukfrånvaro 6,2 8,9  8,6 -2,4  7,8 

varav 
långtidssjukfrånvaro  

30,7 43,6  40,2 -9,5 44,6  

sjukfrånvaro män 4,7 6,6  6,5 -1,9 5,0  

sjukfrånvaro kvinnor 6,9 9,7  9,4 -2,8 8,8  

anställda - 29 år 6,8 7,1  7,3 -0,3 11,5  

anställda 30 - 49 år 5,2 7,6  7,5 -2,4 6,3 

anställda 50 år -  7,1 10,3  9,9 -3,2 8,6  

 
 
 

Frisktal 
Frisktal innebär att en anställd har haft maximalt fem sjukfrånvarodagar under det senaste året. 
Frisktalet är ett komplement till att mäta sjukfrånvaro eftersom ett högt frisktal innebär att det 
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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 
merränrfemrdagar.  
 
Arjeplogs kommuns frisktal bedöms vara lägre än snittet. I kombination med en relativt hög 
sjukfrånvaro är därför slutsatsen att det är en relativt hög andel av de sjukskrivna som är sjuka 
mer än 5 dagar under ett år. Det är denna grupp som gör att sjuktalen är höga samtidigt som vi 
har många medarbetare som sällan är sjuka. 

% Heltidsfriska Dag 1 – 5 
sjukdag 

Fler än 5 
sjuktillfällen 

Totalt 38,66 21,6 6,2 
Kvinna 34,50 23,6 7,8 
Man 49,49 16,2 2,0 
20-29 år 36,36 20,5 6,8 
30-39 år 38,46 23,1 7,7 
40-49 år 37,33 26,7 5,3 
50-59 år 39,13 19,6 6,5 
60- år 41,79 17,9 6,5 

Frisktal fördelat på kön och ålder, 2021, presenterat i procent.  
 
 
Rehabilitering 
Som arbetsgivare har vi ett ansvar för den anställdes hälsa. Tillsammans med 
företagshälsovården jobbar vi fortsatt med ett aktivt arbete med en genomgång av alla 
sjukskrivningar i kommunorganisationen. Modellen för kartläggning och rehabilitering är känd 
inom alla verksamheter och arbetas med. Arjeplog kommun deltar i ett projekt inom psykisk 
hälsa arbetsliv och vill med det förbättra arbetsmiljön för anställda inom Arjeplogs Kommun. 
Det är en omfattande satsning där de flesta chefer har fått utbildning i psykisk hälsa arbetsliv, 
politiker har bjudits in till föreläsningar, det har genomförs en trainee utbildning samt arbete 
pågår kring de ekonomiska effekterna. Ett fortsättningsprojekt i psykisk hälsa arbetsliv pågår 
just nu med utbildning av nya chefer och olika riktade insatser. 
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Förväntad utveckling 
Avsnittet redovisar kända framtida förhållanden och förväntningar, baserade på kända 
förhållanden som berör Arjeplogs kommun direkt eller indirekt.  

 

Förväntad utveckling 
 
Kommunen  Prognos 

2021 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Verksamhetens nettokostnader (mkr) -209 -215 -214 -215 
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 217 224 223 224 
Finansnetto (mkr) -2 -2 -2 -2 
Årets resultat (mkr) 5 7 7 7 
Investeringar (mkr) 32 62 23 12 
Låneskuld (mkr) 83 83 83 83 
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 27 28 30 32 
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Kommunens resultaträkning perioden januari-augusti samt prognos 
helår 2021 

Samtliga belopp i Tkr 
Utfall jan-
aug 2021 

Utfall jan-
aug 2020 

Budget 
Helår 2021 

Års- 
prognos 

2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 

Utfall    
Helår     
2020 

Verksamhetens intäkter 50 655 47 648 77 401 83 534 6 133 88 841 
Verksamhetens kostnader -179 915 -165 448 -270 201 -277 361 -7 160 -263 814 
Avskrivningar -10 155 -10 148 -16 239 -15 562 677 -15 100 
Verksamhetens nettokostnader -139 415 -127 948 -209 039 -209 389 -350 -190 073 
Skatteintäkter 95 176 93 393 139 247 142 487 3 240 139 338 
Generella statsbidrag och utjämning 49 617 48 942 75 837 74 425 -1 412 73 430 
Verksamhetens resultat 5 378 14 387 6 045 7 523 1 478 22 695 
Finansiella intäkter 157 232 170 170 0 294 
Finansiella kostnader -1 522 -1 828 -2 343 -2 348 -5 -2 664 
Årets resultat 4 013 12 791 3 872 5 345 1 473 20 325 

 

 

Balansräkning 

Samtliga belopp i Tkr 2021-08-31 2020-08-31      2020-12-31 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar 240 172 246 748 245 779 
Omsättningstillgångar 34 638 35 131 48 976 
Likvida medel 64 702 58 233 57 955 
Summa Tillgångar 339 512 340 112 352 710 
Eget kapital, skulder och 
avsättningar     
Eget kapital  162 826 151 280 158 813 
Avsättningar pensioner 27 427 25 522 25 580 
Långfristiga skulder 110 724 127 241 111 625 
Kortfristiga skulder 38 535 36 069 56 692 
Summa eget kapital och skulder 339 512 340 112 352 710 
Ställda panter och ansvarsförbindelser       
Pensionsförpliktelser 71 770 73 527 72 775 
Övriga ansvarsförbindelser 63 257 62 500 63 311 
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Noter  
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper och eventuella avvikelser 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 
Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognosticerade resultat. Delårsrapporten lämnar 
information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisning. 

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

 

Namn Organisationsnummer Ägd andel 

Stiftelsen Arjeploghus 899100-0855 100% 

Stiftelsen Silvermuseet 899100-2992 100% 

Dr Einar Wallquist minnesfond 891000-4691 100% 

Kraja AB (vilande) 556407-7047 100 %  

Stiftelsen Arjeplogs Turism (vilande) 899100-2422 100% 
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Tkr 
jan-aug 

2021 
jan-aug 

2020 
Bokslut 

2020 
Not 2  Verksamhetens intäkter       
Verksamheternas intäkter  50 655 47 648 88 841 
Därav jämförelsestörande poster       
Reavinst försäljning fastigheter     1 898 
Statliga ersättningar Covid-19 1 550   5 077 
        
Not 3 Verksamhetens kostnader       
Verksamhetetens kostnader 179 915 165 448 263 815 
Därav jämförelsestörande poster       
        
Not 4 Avskrivningar       
Byggnader och mark -9 005 -8 900 -13 167 
Maskiner och inventarier -1 150 -1 248 -1 933 
Summa avskrivningar -10 155 -10 148 -15 100 
        
Not 5 Skatteintäkter       
Preliminära kommunalskatt 93 260 94 683 142 024 
Slutavräkningsdifferens föregående år 551 -603 -684 
Preliminär slutavräkning innevarande år 1 365 -687 -2 001 
Summa 95 176 93 393 139 339 
        
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning       
Inkomstutjämningsbidrag 18 170 19 649 29 473 
Strukturbidrag 4 245 4 381 6 572 
Regleringsavgift 5 375 1 910 2 865 
Kostnadsutjämningsbidrag 18 438 17 128 25 692 
Avgift för LSS-utjämning -3 357 -4 158 -6 238 
Extra tillskott Corona krisen   3 504 5 257 
Engångsmedel flyktingsituation    642 964 
Kommunal fastighetsavgift 6 746 5 886 8 845 
Summa 49 617 48 942 73 430 
        
Not 7 Finansiella intäkter       
Ränteintäkter 44 148 142 
Borgensavgifter  113 43   
Övriga finansiella intäkter   41 152 
Summa 157 232 294 
Därav jämförelsestörande intäkter       
Återföring värdereglering värdepapper 10 41 42 
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Tkr 
jan-aug 

2021 
jan-aug 

2020 
Bokslut 

2020 
Not 8 Finansiella kostnader       
Räntekostnader 1 307 1 365 2 040 
Ränta på pensionskostnader 215 463 624 
Nedskrivning finansiella tillgångar       
Summa 1 522 1 828 2 664 
Därav jämförelsestörande kostnader       
        
Not 9 Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 46 95 79 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 228 913 234 620 233 325 
Maskiner och inventarier 8 533 9 392 9 694 
Övriga materiella anläggningstillgångar 36 36 36 
Finansiella anläggningstillgångar 2 644 2 605 2 645 
Summa anläggningstillgångar 240 172 246 748 245 779 
        
Not 10 Omsättningstillgångar       
Förråd 1 814 1 184 1 755 
Fordringar 18 499 19 633 32 906 
Kortfristiga placeringar 14 325 14 314 14 315 
Summa 34 638 35 131 48 976 
        
Not 11 Likvida medel       
Kassa och bank 64 702 58 233 57 955 
        
Not 12 Eget kapital       
Ingående eget kapital  158 813 138 489 138 489 
Rättelse av fel, finansiella anläggningstillg.       
Årets resultat 4 013 12 791 20 324 
Utgående eget kapital 162 826 151 280 158 813 
        
Not 13 Avsättningar pensioner       
Ingående avsättning inkl. löneskatt 23 796 24 104 24 104 
Årets utbetalningar -479 -405 -694 
Nyintjänad pension 945 959 113 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 215 463 527 
Ändrat livslängdsantagande 689     
Förändring av löneskatt 334 -52 -60 
Övrigt 6 -1 236 -194 
Utgående avsättning 25 506 23 833 23 796 
Avsättning förtroendevalda 1 921 1 689 1 784 
Utgående avsättning 27 427 25 522 25 580 
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Tkr 
jan-aug 

2021 
jan-aug 

2020 
Bokslut 

2020 
Not 14 Långfristiga skulder       
Långfristiga skulder       
Ingående låneskuld 83 500 73 500 73 500 
Nästa års amortering som kortfristig skuld     -9 000 
Årets nyupplåning/omsättning av lån   19 000 19 000 
Årets amortering       
Utgående låneskuld 83 500 92 500 83 500 
Skulder till koncernföretag 59 59 59 
Förutbetalda investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter 27 165 34 682 28 066 

Summa långfristiga skulder 110 724 127 241 111 625 
        
        
Not 15 Kortfristiga skulder       
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut     9 000 
Skulder till koncernföretag 1 530 2 408 1 530 
Leverantörsskulder 7 930 6 786 12 615 
Löneskulder inkl. semesterlöner 6 990 6 319 9 026 
Övriga kortfristiga skulder 1 470 1 531 6 703 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 20 615 19 025 17 818 
Summa 38 535 36 069 56 692 
        
Not 16       
Pensionsförpliktelser 71 770 73 527 72 775 
Borgen Inlandståget AB 967 851 978 
Borgen Stiftelsen Arjeploghus, 
Kommuninvest 54 542 54 542 54 542 

Förlustansvar egna hem 171 173 171 
HSB Bostadsrättsföreningen Lugnet 910 982 953 
Pensionsborgen Stiftelsen Silvermuseet 6 667 5 952 6 667 
Summa ansvarsförbindelser 135 027 136 027 136 086 
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