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Viktigare händelser under 2018 
 

 
 
• ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” har ställts ut för granskning och 

efter slutliga revideringar antagits av Kommunfullmäktige i april. Den har redan börjat 
tillämpas och bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för 
implementering fortsätter. 

• Arbete är påbörjat mot att gå in i gemensam myndighetsnämnd avseende miljö-bygg-räddning 
med, i första hand, Malå och Norsjö 

• Ett antal utvecklingsprojekt har beviljats och flera är under framtagande. I samverkan inom 
Swedish Lapland Vistors Board fortsätter arbetet för en växande besöksnäring. I samverkan 
med samebyar, besöksnäring och ideella aktörer genomförs projektet Hållbar skotertrafik. 
Utveckling av Top of Arjeplog konceptet och Laisdalen som fiskedestination är andra exempel.  

• Kommunen deltar i näringslivs- och utvecklingssamarbetet inom Region 10 och Argentis 
samlokaliseras med kommunens övriga näringslivsinriktade resurser i Bagarstugan. 

• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande 
under sommaren 2018. 

• Påbörjat ombyggnation av Lugnetskolan för att vara klart i mitten på november 2018 för att 
fungera som LSS boende. Mål att vara igång med verksamheten innan årsskiftet 2018. 

• Tekniska enheten har skött parker och torg i egen regi under sommaren 2018 och i detta 
arbete börjat fokusera på det kraftigt eftersatta underhållet inom parkskötsel gällande 
planteringar. Första steget är taget med gallringar och rensning av rabatter för att kunna få 
fina planteringar till 2019. 

• Kajen i hamnen renoverades med början under 2017 och har färdigställts under 2018. 
• Köpet av Hälsocentralen är genomförd 1 juni 2018 vilket är ett stort steg i arbetet med 

framtidens äldreboende.  
• Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). 

Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Från höstterminen är 
skolan läxfri.  

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Två projektanställda inom äldreomsorgen, en som 
handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp och 
enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta ordinarie 
personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet.  

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som 
ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete  

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året. 
• Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt-/lungräddning.  
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Förvaltningsberättelse januari-augusti 
 
Omvärdsfaktorer 
Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Arjeplogs kommun. 
Exempel på faktorer som kan påverka kommunen är utvecklingen i samhällsekonomin och statliga 
beslut, demografiska förändringar, näringslivet och sysselsättningen, inflations- och 
löneutvecklingen samt ränteläget. 

Befolkning 
Befolkningen i Arjeplogs kommun har minskat med 11 personer under årets sju första månader, 
under samma period föregående år minskade befolkningen med 29 personer. Per 31 juli 2018 uppgick 
invånarantalet till 2 810 personer, en minskning med 37 personer jämfört med samma datum 2017.  

Sysselsättningsutveckling 
Arbetslöshet augusti 
2018 Arjeplog Länet Riket 

  16-64 år 
18-24 
år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 

Öppen arbetslöshet 3,6 % 5,6 % 3,2 % 3,9 % 3,9 % 4,7 % 
Program med 
aktivitetsstöd 2,5 % 2,2 % 2,6 % 4,6 % 3,1 % 4,2 % 
Total arbetslöshet, 
procent 6,1 % 7,8 % 5,8 % 8,5 % 7,0 % 8,9 % 
Siffrorna avser andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingen  

 

Den totala arbetslösheten för befolkningen i arbetsför ålder per sista augusti uppgick i Arjeplogs 
kommun till 6,1 %. Det är en minskning jämfört med april 2018 (7,9%) men högre än samma period 
i fjol då den uppgick till 5,2%.  Sysselsättningen i landet generellt är oförändrad och  Arjeplog har 
bland den högsta i landet.  

Samhällsekonomi 
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv.  Men konjunkturen kulminerar och mattas av under 
2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft.  

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark 
sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade 
pensioner.  

Åren 2019 och 2020 förutses en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att 
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot 
konjunkturell balans. 

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten 
att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. I konjunkturinstitutets 
barometerunderökning redovisas fortsatt fler företag som planerar att öka sysselsättningen än 
minska den. Dock har uppgången i nettotalen upphört att öka och minskar något istället. 

Sammantaget tror SKL, liksom tidigare, att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och 
små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar. 
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Resultatstyrning 
För att kunna ge Arjeplogsborna en service med god kvalitet krävs ett strukturerat arbete som bedrivs 
utifrån mål- och resultatstyrning. Arjeplogs kommun arbetar utifrån en vision där attraktiv, världskänd 
och kreativ är ledorden.  

 

 

 

För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den kommunala 
verksamheten i Arjeplogs kommun ska styras, följas upp och utvärderas.  

• Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om vision, strategiskt 
program samt de övergripande fullmäktigemål som nämnderna ska följa. Kommunfullmäktige 
beslutar också hur mycket verksamheterna får kosta.  

• Nämndernas (kommunstyrelsen och miljö-, bygg- och räddningsnämnden) uppgift är att utifrån 
de mål som fullmäktige beslutat om se till att verksamheterna bedrivs så effektivt som möjligt. 
För att nämnderna ska kunna styra sina avdelningar och verksamheter utifrån de övergripande 
strategier och mål som kommunfullmäktige beslutat om, krävs att verksamheterna fattar beslut 
om egna mål med tillhörande mått.  

• Avdelningarna och verksamheterna ska därefter vidta åtgärder för att nå målen genom planering 
och genomförande. Målen ska förankras bland alla medarbetare, aktiviteter ska kopplas till 
målen och användas vid medarbetarsamtal för att få en fungerande röd tråd i styrningen.  

• I samband med delårsrapporter och årsredovisning görs en sammanställning och uppföljning av 
målen. Uppföljning görs genom de mått som är kopplade till varje mål, och därefter analyseras 
resultaten i förhållande till de aktiviteter som genomförts. Kunskapen från dessa analyser tas 
sedan med i planeringsarbetet inför kommande budgetår, för att på så sätt ständigt förbättra 
verksamheten.  

• Arjeplogs kommun har fyra verksamhetsmål för 2018. 

 

Arjeplogs kommun - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ 
tillväxt  
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God ekonomisk hushållning  
I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större 
än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att 
kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att 
det realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan 
producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en 
målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hur investeringar och 
pensioner ska betalas.  

I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för 
sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar 
eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa.  

Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal 
verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i 
nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas 
ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en 
långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas.  

För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och 
verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året.  

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten 
anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna 
bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För 
ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges.  

 
Personalredovisning 
Personalstruktur 

Tertial 2 2018-08-31 2017-08-31 
Antal tillsvidareanställda  298 316 
Varav kvinnor: 74,5 % 75,3 % 
Varav män: 25,5 % 24,7 % 

 

Arjeplog kommun hade 298 tillsvidareanställda medarbetare 2018-08-31. Det är färre än samma tid 
förra året och kan till största del kopplas till minskning av anställda inom integration. Utmaningen 
inom rekrytering av vissa yrkesgrupper fortsätter och kompetensförsörjningen är en stor utmaning. 
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Sjukfrånvaro 
 

Tertial 2 2018-08-31 2017-12-31 Förändring 2017-08-31    
sedan 
171231 

 

Total sjukfrånvaro 8,0% 8,2% -2,4% 8,3% 
varav 
långtidssjukfrånvaro * 

 
47,3 % 41,9% 

 
+12,9% 

 
46,0% 

sjukfrånvaro kvinnor 8,9 % 8,5 % +4,7 % 8,4% 
sjukfrånvaro män 5,4 % 7,3 % -26 % 7,9% 
anställda - 29 år 7,4 % 10,2% -27,5% 10,3% 
anställda 30 - 49 år 4,6 % 7,1% -35,2% 7,0% 
anställda 50 år -  10,7 % 8,6% +24,4% 8,7% 

 

 

Frisktal 
 

Tertial 2 Heltidsfriska Dag 1 – 5 sjukdag Fler än 5 
sjuktillfällen 

Totalt 37,24 % 30,2 % 4,4 % 
Kvinna 35,29 % 29,8 % 5,5 % 
Man  43,16 % 31,6 % 1,1 % 
20 – 29 år 36,67 % 36,7 % 0,0 % 
30 – 39 år  33,71 % 39,3 % 6,7  % 
40 – 49 år 31,34 % 37,3 % 4,5 % 
50 – 59 år 41,67 % 22,5 % 6,7 % 
60- år 38,96 % 23,4 % 0,0 % 

 

Tillsammans med A-hälsan fortgår ett grundläggande arbete med en genomgång av alla 
sjukskrivningar i kommunorganisationen. Modellen för kartläggning och rehabilitering är känd 
inom alla verksamheter och arbetas med. Vid senaste genomgången av all sjukfrånvaro visade det 
sig att arbetsgivaren hade planer och kartläggningar på alla personer med fler än sex 
sjukskrivningstillfällen/år, alla långtidssjukskrivna samt alla utom två sjukskrivna dag 15 – 90.  

Arjeplog kommun deltar i ett projekt inom psykisk hälsa arbetsliv och vill med det förbättra 
arbetsmiljön för anställda inom Arjeplogs Kommun. Det blir en rejäl satsning där 15 chefer 
kommer att få utbildning i psykisk hälsa arbetsliv, politiker bjuds in till föreläsningar, det 
genomförs en trainee utbildning samt att ett arbete kommer att göras kring de ekonomiska 
effekterna. 

  

  
* Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under en 

 sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
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Måluppfyllelse 

Mål
Prognos 
måluppfyllelse

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

Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina 
verksamheter

Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den sociala 
delaktighetern

Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra 
företagsklimat

 
 
Verksamhetsmål 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheterna i stort vara på väg att uppfylla fullmäktiges beslutade 
verksamhetsmål. Gällande företagsklimatet har samarbetet ökat markant, förvaltningen har erhållit en 
adjungerande plats i Argentis styrelse och en samlokalisering till kommunala lokaler har skett från Argentis 
sida.  

Fiberutbyggnad inom kommunen - Trots att upphandling genomfördes under 2017 och avtal tecknades okt-
17 så är vi inte iland. Även om vi inte är där vi önskade så har mycket goda förutsättningar skapats. Tyvärr 
har många störningar under året gjort att allt dragit ut på tiden men vi hoppas fortfarande att man ska kunna 
se effekt av samarbetet innan slutet av 2018. 

Kommunal samverkan - Samarbeten inom främst R10 och Skellefteregionen har ökat, vi har i dessa 
grupperingar erhållit en mer naturlig roll. Möjligheterna är väldigt många men bristen på lokala resurser gör 
att vi måste göra noggranna avvägningar över vad vi ska ta oss an och vad vi ska avstå. Samarbetena har 
hittills främst handlat om gemensamma utbildningar, projektansökningar samt remisser och skrivelser. En 
gemensam upphandlingsfunktion har upprättats via avtalssamverkan mellan Arvidsjaur, Malå, Sorsele samt 
Arjeplog med start 1 sep -18. Upphandlare finns anställda i Arvidsjaur och Malå. Önskemål om att ansluta 
finns från ytterligare ett antal kommuner inom R10. Arbetet med gemensam myndighetsnämnd 
(tillsammans med Malå, Norsjö och Sorsele) har fortsatt om än i långsamt tempo, målbilden är att ha en 
tidsplan och förslag på lösning framtagen under fjärde kvartalet.  

”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” antogs av Kommunfullmäktige i april. Den 
tillämpas redan och har bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för 
implementering fortsätter. 

Arbetet fortsätter avseende framtagande av dokumenthanteringsplan, det nya personalpolitiska 
programmet är framtagande och på väg upp för beslutsfattande. Under året har utbildningsinsatser 
genomförts, främst mot ledande personer inom organisationen i syfte att skapa förutsättningar inför 
kommande digitalisering. Målet är att effektivisera möjliga processer och samtidigt öka tillgängligheten mot 
våra medborgare, ett riktat mål för året är införandet av fem e-tjänster 

  

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning 
 

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

Resultatet ska uppgå ti l l  minst 2 % av 
skatter och statsbidrag3

Resultatet för2018 beräknas bli  negativt

För att kunna möta framtida 
pensionskostnader ska resultatet, under 
en femårsperiod från och med 2016, 
dessutom översitga 2% av skatter och 
statsbidrag med 1 Mkr/år.

Resultatet för2018 beräknas bli  negativt

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

Nettoinvesteringarna kopplade ti l l  skattefinansierad 
verksamhet beräknas uppgå ti l l  12 Mkr. De planenliga 
avskrivningarna beräknas uppgå ti l l  10,5 Mkr

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser 
ska uppgå ti l l  minst 15 % vid utgången av 
2018

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser beräknas uppgå 
ti l l  18 % vid årets slut.

 

 

 

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

Årets resultat beräknas bli negativt och det tillsammans med en hög investeringsnivå görs 
bedömningen att endast ett av de fyra målen kommer att uppfyllas under året. För att kommunen 
ska leva upp till god ekonomisk hushållning behöver kostnaderna reduceras ytterligare de 
kommande åren. 

  

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Finansiell analys 
 

Periodresultatet för kommunen visar på ett negativt resultat om -8 Mkr. Vid jämförelse mot samma 
period föregående år, är periodresultatet innevarande år 7 Mkr sämre. Verksamhetens intäkter har 
minskat med 30 % och kostnaderna har minskat med 9 %. Intäktsminskningen beror på minskat 
mottagande/förändrat ersättningssystem gällande ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna har 
inte minskat i samma omfattning som intäktsminskningen. Fortfarande har kommunen höga 
kostnader vad gäller köp av sjukskötersketjänster.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 1 %. 

Finansnettot uppgår till -1,2 Mkr vilket är 0,5 Mkr bättre än samma period föregående år.  

 
Kommunens resultaträkning perioden januari-augusti 
 

 

 

Samtliga belopp i Tkr 
Utfall    

Jan-aug 
2018 

Utfall    
Jan-aug 

2017 

Budget 
Helår 
2018 

Utfall    
Helår     
2017 

Verksamhetens intäkter 59 077 84 973 95 284 121 989 
Verksamhetens kostnader -186 409 -204 377 -269 454 -300 285 
Avskrivningar -9 438 -9 832 -17 552 -15 173 
Verksamhetens nettokostnader -136 770 -129 236 -191 722 -193 469 
Skatteintäkter 95 293 92 839 144 641 139 709 
Generella statsbidrag och 
utjämning 34 899 37 152 50 400 56 158 
Finansiella intäkter 548 285 80 300 
Finansiella kostnader -1 751 -2 044 -2 837 -2 885 
Resultat efter finansiella poster -7 781 -1 004 562 -187 
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Driftsredovisning januari-augusti 
 

 

 

(Tkr) 
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall 
jan-aug 

2017 

Budget 
Helår 
2018 

Utfall helår 
2017 

Politisk verksamhet -3 892 -4 145 -7 157 -6 201 
Kommunstyrelsen -119 436 -131 265 -158 801 -190 668 
- varav kommunledning -3 863 -3 195 -5 577 -5 587 
- varav administration och stöd -29 479 -37 797 -39 838 -52 490 
- varav barn- och utblidning -37 945 -36 351 -57 126 -55 274 
- varav vård- och omsorg -48 149 -53 922 -56 260 -77 317 
Miljö-, Bygg och 
Räddningsnämnd -3 851 -4 125 -6 192 -6 114 
Ankomstregistrerade fakturor -884 -1 636   
Summa styrelser nämnder -128 063 -141 171 -172 150 -202 983 
Bidrag flyktingmottagning 2 713 23 179 2 810 27 337 
Årets pensionsutgift -2 585 -2 568 -4 245 -3 893 
Momsbidrag köp av verksamhet 767 599  1 412 
Justering arbetsgivaravgifter -371 -537 -500 -1 538 
Avskrivningar fordringar 30 -48 -70 -161 
Övriga finansiella 
kostnader/intäkter   -3 -15 501 
Reavinst/förluster 177 1029  1 029 
Planenliga avskrivningar -9 438 -9 716 -17 552 -15 173 
Nettokostnader -136 770 -129 236 -191 722 -193 469 
Skatteintäkter 95 293 92 839 144 641 139 709 
Generella statsbidrag o utjämning 34 899 37 152 50 400 56 158 
Finansiella intäkter 548 285 80 300 
Finansiella kostnader -1 751 -2 044 -2 837 -2 885 
Resultat efter finansiella poster -7 781 -1 004 562 -187 

 

 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,5 Mkr vilket är drygt 9 % i jämförelse med samma 
period föregående år. Ökningen beror i huvudsak på minskat mottagande/förändrat 
ersättningssystem gällande ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna har inte minskat i samma 
omfattning som intäktsminskningen. Fortfarande har kommunen höga kostnader vad gäller köp av 
sjukskötersketjänster. 
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Kommunens resultat (inklusive avskrivningar) jämfört med föregående 
år 
(exkl. ankomstregistrerade fakturor) 

 

Kommunens balansräkning 
 
 

Samtliga belopp i Tkr 2018-08-31 2017-08-31 
Prognos 

2018-12-31      2017-12-31 
Tillgångar      

Anläggningstillgångar 243 472 225 935 261 182 244 341 
Omsättningstillgångar 36 305 29 425 44 894 44 894 
Likvida medel 43 350 47 060 32 805 56 459 
Summa Tillgångar 323 127 302 420 338 881 345 694 
Eget kapital, skulder och 
avsättningar      
Eget kapital  138 905 145 868 136 689 146 686 
Avsättningar pensioner 22 626 18 971 23 687 20 503 
Långfristiga skulder 124 179 94 416 126 241 126 241 
Kortfristiga skulder 37 417 43 165 52 264 52 264 
Summa eget kapital och skulder 323 127 302 420 338 881 345 694 

 
 

Kommunens likviditet och låneskuld 
Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av augusti månad till 43 Mkr vilket är en 
minskning med 13 Mkr sedan årsskiftet.  Kommunen är tillsammans med bolag och stiftelser ägare 
till kommunkoncernens likvida medel, vilket innebär att när en negativ likviditet uppstår kan 
kommunen till viss del nyttja dessa medel istället för att lånefinansiera investeringar.   

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser uppgår till 18 % vilket är 1 % lägre jämfört med 
årsskiftet. 
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Ekonomisk prognos 
Kommunens resultatprognos 
 

(Tkr) 
Budget 2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot budget 
2018 

Intäkter 95 284 99 625 4 341 
Kostnader -269 454 -286 584 -17 130 
Avskrivningar -17 552 -16 503 1 049 
NETTOKOSTNADER -191 722 -203 462 -11 740 
Skatteintäkter 144 641 143 129 -1 512 
Generella statsbidrag och utjämning 50 400 52 349 1 949 
Finansiella intäkter 80 580 500 
Finansiella kostnader -2 837 -2 588 249 
RESULTAT E SKATTEINTÄKTER OCH 
FINANSNETTO 562 -9 992 -10 554 
Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 
ÅRETS RESULTAT 562 -9 992 -10 554 

 

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett negativt helårsresultat om -10 Mkr, vilket är 
–10,5 Mkr sämre än budget. Resultatutjämningsreserven kommer inte att räcka för att täcka 
prognosticerat underskott. 

 

Balanskravsutredning (Tkr) 2018 2017 2016 2015 
Årets resultat enligt resultaträkningen -9 992 -187 17 196 4 917 
Reducering av samtliga realisationsvinster   -800 -79   
vissa reavinter enl undantagsmöjlighet       
vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet       
orealiserade förluster i värdepapper   33 10 336 
återföring av orealiserade förluster i värdepapper         
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -9 992 -954 17 127 5 253 
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)    -9 000 -1 000 
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - 954 - - 
Balanskravsresultat -9 992 0 8 127 4 253 

     

Återställning av balanskravsunderskott (Tkr) 2018 2017 2015 2015 
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 0 -527 
 varav från år 2013    0 -527 
Årets resultat enligt balanskravsutredningen -9 992 0 8 127 4 253 
synnerliga skäl  avvecklingskostnader       
Synnerliga skäl omstruktureringsprojekt       
synnerliga skäl nedskrivning ishall Laisvall       
Kvar att återställa inom tre år (utgående värde) -9 992 0 0 0 
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Resultatutjämningsreserv (Tkr) 2015 2016 2016 2015 
Ingående värde 9 046 10 000 1 000 0 
Reservering till RUR    9 000 1 000 
Disponering av RUR   -954 - - 
Utgående värde 9 046 9 046 10 000 1 000 

 

Nämndernas resultatprognoser 

 

(Tkr) Budget 
Helår 
2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot budget 
2018 

Politisk verksamhet -7 157 -6 598 559 
Kommunstyrelsen -158 801 -172 760 -13 959 
- varav kommunchef, stab -5 577 -5 654 -77 
- administration och stöd -39 838 -41 918 -2 080 
- varav barn- och utbildning -57 126 -58 986 -1 860 
- varav vård- och omsorg -56 260 -66 202 -9 942 
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd -6 192 -6 245 -53 
Summa styrelser nämnder -172 150 -185 603 -13 453 
Bidrag flyktingmottagning 2 810 2 811 1 
Årets pensionsutgift -4 245 -4 220 25 
Momsbidrag köp av verksamhet  944 944 
Pensionsskuldens kostnader utöver 
fördelat PO -500 -1 000 -500 
Avskrivningar fordringar -70 -61 9 
Övriga finansiella kostnader/intäkter -15 -7 8 
Reavinster/förluster  177 177 
Planenliga avskrivningar -17 552 -16 503 1 049 
Nettokostnader -191 722 -203 462 -11 740 
Skatteintäkter 144 641 143 129 -1 512 
Generella statsbidrag o utjämning 50 400 52 349 1 949 
Finansiella intäkter 80 580 500 
Finansiella kostnader -2 837 -2 588 249 

Resultat efter finansiella poster 562 -9 992 -10 554 
 

Verksamheterna redovisar ett underskott mot budget med -13,5 Mkr. Det största underskottet 
återfinns hos vård- och omsorg med -9,9 Mkr som i huvudsak består av köp av sjukskötersketjänster 
samt socialsekreterare och höga kostnader för LSS-boende i andra kommuner. 
Administration och stöd beräknar underskott med -2 Mkr länstrafiken/skolskjutsar utgör -2,1 Mkr 
och fjärrvärmen -0,5 Mkr. 
Barn- och utbildning prognosticerar underskott med -1,9 Mkr. Största underskottet redovisar 
grundskolan med -1,1 Mkr som består av ökade personalkostnader. 
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Investeringsprognos 
 

 

(Tkr) 
Budget 2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 
budget 
2018 

Kommunstyrelsen 117 429 33 344 84 085 
-varav kommunchef, stab 0 0 0 
- varav administration och stöd 115 960 32 026 83 934 
- varav barn- och utbildning 314 163 151 
- varav vård- och omsorg 1 155 1 155 0 
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd  0 0 0 
Summa styrelser nämnder 117 429 33 344 84 085 

 

 

Av årets investeringsbudget avser 60 Mkr framtidens äldreboende, och enbart 5,8 Mkr av dessa 
beräknas investeras under innevarande år.  



 

14 
 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunchef, stab 
 
Satsningar under 2018 

1. Stärkt samarbete med Argentis 
2. I samverkan med Telia/Zitius möjliggöra fiberutbyggnad inom kommunen 
3. Jobba för ökad mellan kommunal samverkan 
4. Slutförande samt implementering av LUS/ÖP 
5. Förenkla ledning och styrning genom uppdatering av övergripande styrdokument 
6. Gemensam myndighetsnämnd med Malå/Norsjö/Sorsele 
7. Gemensam upphandlingsfunktion 
8. Digitalisering, allmän utbildning samt införandet av e-tjänster 

 

Måluppfyllelse 

Må l
Pr ognos  
må l uppf yl l e l s e

Kvi nnor  oc h mä n,  f l i c kor  oc h poj ka r  
s ka  uppl e va  Ar j e pl ogs  kommun s om e n 
a t t r a kt i v  pl a t s  a t t  l e va ,  bo oc h 
be s öka

Ar j e pl ogs  kommun s ka  ha  hög  
kva l i t e t  i  s i na  ve r ks a mhe t e r

Ar j e pl ogs  kommun s ka  a r be t a  f ör  a t t  
öka  de n s oc i a l a  de l a kt i ghe t e r n

Ar j e pl ogs  kommun s ka  pr ä g l a s  a v  e t t  
br a  f ör e t a gs kl i ma t

 

 

Kommentarer 
1. Under året har samarbetet ökat markant, förvaltningen har erhållit en adjungerande plats i 

Argentis styrelse och en samlokalisering till kommunala lokaler har skett från Argentis sida. 
Samordningen har, trots att det bara gått fyra månader, redan fått med sig ökade dialoger och 
tilltagande uppdragsfördelning oss emellan där kunden är i fokus 

2. Trots att upphandling genomfördes under 2017 och avtal tecknades okt-17 så är vi inte iland. 
Även om vi inte är där vi önskade så har mycket goda förutsättningar skapats genom flertalet 
möten, främst mellan kommunen och Skanova. Tyvärr har många störningar under året gjort att 
allt dragit ut på tiden men vi hoppas fortfarande att man ska kunna se effekt av samarbetet innan 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut



 

15 
 

slutet av 2018. Primärt är dock att reda ut informationsproblematiken till blivande kunder så har 
skapat en stor del onödig irritation. Telia jobbar på frågan. 

3. Samarbeten inom främst R10 och Skellefteregionen har ökat, vi har i dessa grupperingar erhållit 
en mer naturlig roll. Möjligheterna är väldigt många men bristen på lokala resurser gör att vi 
måste göra noggranna avvägningar över vad vi ska ta oss an och vad vi ska avstå. Samarbetena 
har hittills främst handlat om gemensamma utbildningar, projektansökningar samt remisser och 
skrivelser. 

4. ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” antogs av Kommunfullmäktige 
i april. Den tillämpas redan och har bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. 
Arbete för implementering fortsätter. 

5. Arbetet fortsätter avseende framtagande av dokumenthanteringsplan, det nya personal-politiska 
programmet är framtagande och på väg upp för beslutsfattande. 

6. Arbetet med gemensam myndighetsnämnd (tillsammans med Malå, Norsjö och Sorsele) har 
fortsatt om än i långsamt tempo, målbilden är att ha en tidsplan och förslag på lösning framtagen 
under fjärde kvartalet.  

7. En gemensam upphandlingsfunktion har upprättats via avtalssamverkan mellan Arvidsjaur, 
Malå, Sorsele samt Arjeplog med start 1 sep -18. Upphandlare finns anställda i Arvidsjaur och 
Malå. Önskemål om att ansluta finns från ytterligare ett antal kommuner inom R10. 

8. Under året har utbildningsinsatser genomförts, främst mot ledande personer inom 
organisationen i syfte att skapa förutsättningar inför kommande digitalisering. Målet är att 
effektivisera möjliga processer och samtidigt öka tillgängligheten mot våra medborgare, ett 
riktat mål för året är införandet av fem e-tjänster 

 

Ekonomi 
Ekonomisk sett så ser indikerar prognosen för kommunledningen per den sista augusti ett marginellt 
minusresultat. För närvarande finns personalvakans som i händelse av ej lyckad rekrytering kan leda till 
ett nollresultat sett till helår. Projektens del av den totala omslutningen är förhållandevis stor, totalt 
beräknas cirka 4 mkr finansieras med externa medel. 

Administration och stöd 
 
Satsningar under 2018 

• Under året kommer fokus att ligga på effektiva processer inom administration, organisation av 
det gemensamma administrativa stöder intern och extern, aktivt arbete med rehabilitering för 
att minska sjuktal samt utveckling av digitala tjänster. 

• Ny plattform gällande e-post. Planering inför en Primär och sekundär datahall kopplat i 
ansökan MSB. Ny generation av infrastruktur gällande kommunikation till kommunens 
verksamheter. Utbildning av personal inför kommande krav på IT hantering. 

• Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande 
under sommaren 2018. 

• Byggt om lokalerna på återvinningscentralen, för att inrymma ny personalgrupp för skötsel 
av VA- och fjärrvärme-anläggningar.    

• Påbörjat ombyggnation av Lugnetskolan för att vara klart i mitten på november 2018 för att 
fungera som LSS boende.  

• Tekniska enheten har skött parker och torg i egen regi under sommaren 2018 och i detta 
arbete börjat fokusera på det kraftigt eftersatta underhållet inom parkskötsel gällande 
planteringar. Första steget är taget med gallringar och rensning av rabatter för att kunna få 
fina planteringar till 2019. 
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• Kajen i hamnen renoverades med början under 2017 och har färdigställts under 2018. 
• Vi har påbörjat ett mindre projekt inom lokalvården för att minska underhållet på golvytorna 

men med bibehållen livslängd. Hittills är alla inblandade nöjda med resultatet. 
• Köpet av Hälsocentralen är genomförd 1 juni 2018 

 

Måluppfyllelse 
Arbetet för att uppfylla många av målen ligger i linje med hur arbete med ”Medborgarservice” 
fortskrider. När det gäller målet att minska sjukfrånvaron till 5 % så pågår ett flertal åtgärder där. 
Fortsatt god samverkan med företagshälsovården, samverkan med rehab koordinator påbörjad, 
utbildningsinsatser via ett ESF projekt för chefer i psykisk hälsa arbetsliv.  Tekniska enheten har haft 
träff med företagen, vid en företagarfrukost, där kommande projekt för 2018 presenterades, 
dessutom har kontakt tagits med lokala företag för att informera om kommande upphandlingar. 

2018 började med bra ambitioner men personalsituationen har inte medgett ett strukturerat arbete 
inom tekniska enheten under 2018. Personal har inte funnits på plats då rekrytering av ersättare till 
teknisk handläggare och fastighetsingenjör drog ut på tiden samt att fastighetschef sa upp sig under 
april månad, varvid även denna tjänst rekryterades. 

Inom kostservice är måluppfyllelsen möjlig till trolig. Ett strukturerat arbete för att nå målen pågår. 

Ekonomi 
Totalt för hela avdelningen för administration och stöd så pekar prognosen på helåret på ca – 2 080 
tkr där majoriteten av underskottet ligger på tekniska enheten samt kostservice där det fanns 
felaktiga ingångsvärden i budget 2018. Tekniska enhetens underskott  pekar på ca -2 545 tkr, där 
största underskottet finns inom kollektivtrafiken, underskottstäckning till LTN för 2017 landade på 
dryga 1,1 mkr och prognostiserat underskott för LTN totalt ca 2,1 mkr. Förutom kollektivtrafiken så är 
fjärrvärmeverksamheten prognosticerad till ett underskott om ca 550 tkr, till största delen beroende 
på repstoppet i maj-juni. Fastigheter kommer också att påverka resultatet negativt då två 
vattenskador, bl.a. på Tingsbacka, där bedömningen är att budget inte kommer att räcka. 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 
 

  

Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter (fler tillkommer) Uppfyllelse

Nå ett resultat bättre än 86 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
stor andel av frågeställare som får 
svar på enkla frågor via e-post 
inom två arbetsdagar. KKiK 1

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via e-post. Möjlig

Nå ett resultat bättre än 52 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
stor andel av frågeställare som får 
ett direkt svar på enkla frågor via 
telefon. KKiK 2

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
bevaka att alla kommunens 
medarbetare är medvetna om 
tillgänglighet via telefon. Möjlig

Gott bemötande vid 
kontakt med medborgare 
och företag

Nå ett resultat bättre än 78 % 
(rikssnitt 2016) vid mätning av hur 
gott bemötande medborgare 
uppfattar sig få via telefonkontakt 
med kommunen. KKiK 3

Arbeta med värdegrundsfrågan 
om medborgarfokus i hela 
kommunen. 

Möjlig

Underlätta för alla 
medborgare att få stöd och 
hjälp med frågor och e-
tjänster

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet avseende kommunens 
informationsgivning via 
hemsidan. Mätning sker i SKL:s 
självgranskningsmall. KKiK 13. 

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice". Utforma 
öppettider och frigöra tid för 
att finnas tillgängliga för de 
medborgare som önskar extra 
stöd och hjälp. Utforma 
hemsidan för att tydligare 
synliggöra svar på vanliga 
frågor. Möjlig

Möjliggöra deltagande för 
alla medboragare i frågor 
om kommunens utveckling

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet. Kommunen genomför 
en självgranskning utifrån mall i 
Kolada. KKiK 14

Tillhandahålla ett digitalt 
forum för medborgarförslag 
och genomföra 
medborgardialoger. Trolig

Bra företagsklimat
Erbjuda hög servicenivå för 
företagen

Nå ett resultat bättre än 
rikssnittet i SKL:s undersökning 
Insikten/KKiK 34

Arbeta med 
kommunfunktionen 
"Medborgareservice" och 
tillsammans med kommunens 
alla verksamheter förbättra 
kvaliteten i kommunens 
service gentemot företagare. Möjlig

Uppföljning av att samtal tredje 
sjukdagen följs, mäts med egen 
statistik.

Utbilda enhetscheferna i och 
se till att de följer kommunens 
rehabpolicy Osannolik

Uppföljning av långtids- och 
korttidssjukvaro. Sjukfrånvaron 
ska totalt i kommunen minskas till 
5 % under 2018. Egen statistik från 
lönekontoret. 

Arbeta aktivt tillsammans med 
A-hälsan för att få ner 
sjuktalen. 

Förebyggande arbete i enlighet 
med arbetsmiljöpolicyn. Egen 
mätning. 

Innebär bland annat proaktivt 
arbete i samarbete med 
sjukvården. 

Erbjuda e-tjänster för att 
underlätta för medborgare, 
företag och medarbetare 
samt för att kvalitetssäkra 
och minska sårbarheten. 

Erbjuda minst 2 e-tjänster under 
2018. 

Arbeta brett med digitalisering 
och tillgänglighet. 

Trolig

Administration 
och stöd - IT, 
medborgarservice, 
ekonomi, 
personal, lön

Attraktiv plats

Hög tillgänglighet 
gentemot medborgare och 
företag

Social delaktighet

Hög kvalitet

Minska sjukfrånvaron till 5 
%

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter Uppfyllelse 

Social delaktighet
Se till att alla är nöjda med 
maten. 

85%

Genomföra 
enkätundersökningar till 
föräldrar, se till att få till ett bra 
matråd. 

trolig

Kompetensförsörjni
ng/Företagsamhet
Attraktiv plats Personalen ska trivas 12 ggr/år Goda resultat på HME möjlig

Hög kvalitet
Minska volymen av tillagad 
mat som slängs

-10 %
Se till att minska svinn och 
fellagning. 

trolig

Administration 
och stöd - 
Kostservice

Avd/Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mått Aktiviteter Uppfyllelse 

Attraktiv plats
Tilldelade projektmedel 
ska upphandlas

80% Planeringsträffar osannolikt

Tillhandahålla 
praktikplatser inom 
verksamheten

Verksamheterna Fastigheter, 
Vatten och Avlopp, Renhållning 

och Lokalvård skall tillsammans ta 
emot minst 6 personer i behov av 

praktik.

Aktivt arbeta med att 
möjliggöra detta

möjlig

Genomföra 
medborgarmöten

Minst två under 2018 Medborgarmöten möjlig

Bra företagsklimat

Entreprenader/tjänstköp 
exklusive konsulttjänster 
ska utföras av företag som 
har sin bas i Arjeplog, givet 
att offerterna är 
konkurrensmässiga. 

80% Projektplaneringsträffar osannolik

Hög kvalitet
Upprätta långsiktiga 
underhållsplaner

75% Minst tre stycken under 2018 möjlig

Social delaktighet

Administration 
och stöd - 
Tekniska enheten

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Utbildning & kultur 
 

Satsningar under 2018 
• Elevhemmet har startat upp stödboendet och det har gått bra för ungdomarna även om 

arbetet med flytt förstås är förknippat med stora kostnader. Tjänsten som föreståndare är 
vakant, t.f. är utbildnings- och kulturchef. 

• Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). Svårt att 
rekrytera legitimerade förskollärare. 

• Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Från höstterminen är 
skolan läxfri. Arbetet med bedömningsstöd och systematiskt kvalitetsarbete fortsätter enligt 
plan. Belastningen på personalen upplevs vara hög. 

• Kultur och fritid har utvecklat kulturskolan, som nu inkluderar musik, teater, slöjdklubb och 
skapande bild. 

 
Måluppfyllelse 
Vi arbetar med A-hälsan för att förbättra arbetsmiljön i grundskolan och för att stärka personalgrupp 
och sammanhållning på elevhem och stödboende. Vi har dessutom vidtagit åtgärder för bättre fysisk 
arbetsmiljö; Öbergaskolan har fått nya arbetsplatser och ett lugnare personalrum. 

På förskolan fortsätter vi med värdegrundsarbete och jämställdhet. Vi utvärderar med både barn och 
vårdnadshavare och får fina resultat, men vi har fortfarande svårt att hitta utbildade förskollärare. 

I grundskolans verksamhet ser vi att barnen mår bra att vårdnadshavarna är nöjda. Vi jobbar med 
likabehandling och ser att det ger resultat. Vi fortbildar lärare och använder riktade uppdrag, och har 
ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete. 

Kulturskolan samarbetar med andra aktörer för att öka utbudet. Elevhälsan tar fram en 
handlingsplan för ungas mående och samverkar med hälsocentral, polis, socialtjänst med flera för att 
nå resultat. 
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Social delaktighet 

• Social delaktighet – trolig uppfyllelse. 
o Minst 90 % av nyanlända aktuella för SFI ska slutföra sin SFI inom 2 år.  
o Öka kompetensutveckling kring bemötande för all personal inom förskola, skola och 

elevhem.  
o Säkerställa att det i samtliga elevråd/ungdomsråd finns en större integrering av 

elever från olika nationaliteter.  
o Organiserade rastvakter på alla skolenheter med fokus på integration.  

Hög kvalitet i verksamheterna 

• Hög kvalitet – möjlig uppfyllelse. Behörigheten till universitet och högskola är osäker. 
o Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med. 
o Utvärdera stort och smått; söka elevernas synpunkter i större utsträckning, 

utvärdera egna kurser, läsår, speciella aktiviteter 
o Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng 
o Handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, skola och 

elevhem ska utformas, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
o 90 % av flickor och pojkar på studieförberedande program på gymnasieskolan ska 

uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola.  
o Upprätta handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal inom förskola, 

skola och elevhem, framför allt med tanke på de pensionsavgångar vi står inför.  
Attraktiv arbetsgivare 

• God arbetsgivare – möjlig uppfyllelse. Vi har ett gott arbete med gruppstärkande aktiviteter 
och har en hög kvalitet i resultat- och uppföljningssamtal, men sjukskrivningsnivån är hög. 

o Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större skillnad mellan kvinnor och 
män.  

o Gruppstärkande aktiviteter för all personal i syfte att skapa ett öppet, tillåtande och 
utmanande arbetsklimat. 

o Hög kvalitet i våra medarbetarsamtal med uppföljning och utvärdering 

Ekonomi 
Totalt för hela avdelningen för utbildning och kultur så pekar prognosen på helåret på ett negativt 
resultat i förhållande till budget. Den enskilt största förklaringen är att vår verksamhet för barn med 
särskilda behov drivit personalkostnader på Blåklockan, förskolan och grundskolan. 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

  

Kommunmål Verksamhetsmål

Prognos 
uppfyllelse 
april

Prognos 
uppfyllelse 
augusti

Minst 90 % av nyanlända aktuella för SFI ska slutföra sin 
SFI inom 2 år. 
Öka kompetensutveckling kring bemötande för all personal 
inom förskola, skola och elevhem. 
Säkerställa att det i samtliga elevråd/ungdomsråd finns en 
större integrering av elever från olika nationaliteter. 
Organiserade rastvakter på alla skolenheter med fokus på 
integration. 
Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss 
med… 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng

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

Sjukskrivningsnivån ska vara högst 7 % utan någon större 
skillnad mellan kvinnor och män. 

Social delaktighet

Hög kvalitet

God arbetsgivare

Utvärdera stort och smått; söka elevernas synpunkter i 
större utsträckning, utvärdera egna kurser, läsår, speciella 
aktiviteter

Handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig personal 
inom förskola, skola och elevhem ska utformas, framför allt 
med tanke på de pensionsavgångar vi står inför. 

Upprätta handlingsplan för hur vi ska säkerställa behörig 
personal inom förskola, skola och elevhem, framför allt 
med tanke på de pensionsavgångar vi står inför. 

Hög kvalitet i våra medarbetarsamtal med uppföljning och 
utvärdering

Gruppstärkande aktiviteter för all personal i syfte att skapa 
ett öppet, tillåtande och utmanande arbetsklimat. 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Vård- och omsorgsverksamhet 
 

Satsningar under 2018 
 

• Framtidens äldreboende. Vi planerar och står inför en stor förändring i och med framtidens 
äldreboende. Under första halvåret 2017 flyttade vi OBS-platserna  samt våra omsorgstagare 
på avdelningen Norrskenet till Vaukagården/Tallbacken. Detta var ett steg mot framtidens 
äldreboende som kommer att medföra lägre kostnader för personal, lokaler, samt övriga 
kostnader inom verksamheten. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram är 
genomfört under T2. 

• Projekt eget LSS/gruppboendet. Arbete med verksamhetsbeskrivning och lokalprogram har 
slutförts under T1 samt upphandling. Renovering av Lugnetskolan påbörjades under T2. Mål 
att vara igång innan årsskiftet 2018. 

• Rekrytering av personal. Stor vikt har lagts på rekrytering av personal så att vi kan tillsätta 
vakanta tjänster, detta medför bl.a. lägre kostnader för bemanningsföretag, bättre 
arbetssituation för vår personal, mindre övertid och vi tror även på en lägre sjukfrånvaro då 
det finns ordinarie personal på tjänsterna. 

• Nya och bättre anpassade lokaler för IFO. Har flyttat från Tingsbacka till Torggatan (gamla 
polisstationen). 

• Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi har två projektanställda inom äldreomsorgen, en 
som handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp 
och enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta 
ordinarie personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet. Vi är beviljade medel för 2018 men 
efter det är dessa projektmedel slut. Vår förhoppning är att riksdagen beviljar ytterligare medel 
för 2019 och framåt som att de anställda inom projektet kan fortsätta tillföra de utökade 
aktiviteterna till våra omsorgstagare. 

• Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som 
ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete Vi är beviljade medel för 2018 och 
projektet planeras att fortsätt även under 2019, under förutsättning att riksdagen avsätter medel 
även under 2019. Vår förhoppning är att fortsätta med projektet även under 2019. 

• Projektet Palliativ vård som pågick under 2017 är nu implementerad i verksamheten och 
fortsätter med gott resultat. 

• Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året. 
 

Måluppfyllelse 
 

Mål 1: Social delaktighet 
 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 2: Kompetensförsörjning/Företagsamhet 

- Uppfyllelse: 3, osannolik uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 

Mål 3: Attraktiv plats 

- Uppfyllelse: 2, möjlig uppfyllelse.  
- Se resp enhets måluppfyllelse 
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Mål 4: Hög kvalitet 

- Uppfyllelse: 1, trolig uppfyllelse. 
- Se resp enhets måluppfyllelse 

 

Ekonomi 
Prognosen efter tertial 2 visar ett underskott med ca 10 300 tkr.  
 
Orsaker: 

- Fortsatt höga kostnader för köp av sjukskötersketjänster 
- Köp av externa platser på gruppboende inom LSS då uppstart av eget LSS/gruppboende 

försenats. 
- Fördröjningen av köpet av Hälsocentralen har medfört att externa hyreskostnader till 

Region Norrbotten belastat verksamheten. 
- Ökade kostnader för placeringar på IFO. 
- Flytten av IFO från Tingsbacka till Torggatan  

Ovan orsaker har inte funnits med i budget 2018. 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

 

  

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Mätmetod Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet Öka delaktigheten hos patienterna
Mäta sökord och se en 
ökning: samtycke och 
sekretess

Ökning -

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Minska köp av externa tjänster 
(bemanning)

Kostnad -25%

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Vårdplaner för alla patienter (ej äldre 
än ett år)

Genomförande 100%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Revidera ledningssystem och 
upprätta riktlinjer

Genomförande Färdigställande

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Alla anställda på IFO ska ha 
socionomutb

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

75% Vakanser 
-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Uppdaterade genomförandeplaner 
(ej äldre än 6 månader) för 
försörjningsstöd (social kontakt)

Genomförande 100%
Arbetet är påbörjat. 

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Genomförande till 100%
Genomförs inom 
projekt Ökad bem inom 
ÄÖ

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90%
79 % 2018-02-27

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Boende i SÄB ska vara nöjda med sin 
omvårdnad

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 90%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet
Öka delaktigheten hos 
omsorgstagarna

Egen mätning via 
frågeformulär

Ökning -

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Öka andelen utbildade 
undersköterskor

Mål 100 %
Ökning under 2018 till 

90 %
71 % 2018-02-27,                 
71 % 2018-08-31.

-

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 

2018
Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Hemtjänsttagarna ska vara nöjda med 
sin hemtjänst

Socialstyrelsens 
mätning. Mål 100 %

Under 2018 95%

Enhet Kommunmål Verksamhetsmål Kommentar

Uppfyllelse fg 
år

Prognos 
uppfyllelse 

april

Prognos 
uppfyllelse 

augusti

Social delaktighet Öka delaktigheten hos brukarna
Uppdaterade 
genomförandeplaner 
för alla (100%) Under 2018 90%

Sjukfrånvaro minskar 
kontinuiteten för 
brukarna. 

-

Kompetensförsörjning/
Företagsamhet

Utbildning i enlighet med brukarens 
behov

Egen mätning av 
utbildning. Mål 100%

Under 2018 90% -

Attraktiv plats Personalen ska trivas Goda resultat på HME
Två mätningar under 
2018

Första mätning under 
okt

-

Hög kvalitet
Höga kvalitetsaspekter inom LSS-
boende

KKiK-mätning
80 % av maxpoäng enligt 
KKiK-mätning

LSS-boendet är ännu 
inte klart.

-

Personlig 
assistans/ 
LSS

HSE

IFO

Särskilda 
boenden 
inom äldre-
omsorg

Hemtjänst

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Miljö-, bygg- & räddningsnämnden 
Satsningar 2018 

• Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt-/lungräddning.  

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

.  

Måluppfyllelse 
Vårt övergripande mål är att miljö- och hälsoskyddsarbetet, samt arbetet enligt plan- och byggnads-
lagen, ska präglas av en helhetssyn, långsiktighet och bygga på hållbar utveckling. Alla som vistas i 
kommunen ska erbjudas en trygg och säker miljö. Vi ska garantera allmänheten en rimlig säkerhets-
nivå i förhållande till den lokala riskbilden. Olyckorna ska minska och skador i samband med olyckor 
ska begränsas.  

Förvaltningen kommer möjligtvis att uppfylla de två uppsatta målen. Osäkerhet råder dock 
fortfarande kring de mål där förvaltningen är beroende av tillräcklig tillgång på personal för att 
kunna uppnå målen. Vi tog bara fram 2 mål för vår verksamhet och det kände vi var tillräckligt  att 
jobba mot. 

Attraktiv plats 

Vi ska arbeta för en trygg och säker miljö för medborgarna. Genom vårt tillsynsarbete inom 
områdena miljö, hälsa och livsmedel ska medborgarna känna sig säkra då de inhandlar livsmedel i 
restaurang eller butik.  De ska även känna sig trygga i den inre och yttre miljö som de vistas i. 

Genom utbildning ska vi höja kompetensen på egen personal och allmänheten inom 
olycksförebyggande arbete med inriktning på HLR och brandskunskap. 

Planberedskapen ska vara god så att möjlighet finns för ny etablering i kommunen 

Uppfyllelseprognos: Mycket trolig uppfyllelse 

Hög kvalitet i verksamheten 

Vi ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker.  

Vårt tillsynsarbete inom miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. 
Medborgarna ska känna att inkomna ärende påbörjas snabbt och att beslut fattas på lagmässiga 
grunder som är lika för alla.  

Det ska visa sig genom en hög kompetens hos räddningstjänst personalen vid olika insattser. Arbete 
för att förhindra och begränsa ytterligare skador på människor, egendom och miljö. 

Målsättningen är att klara handläggningstider enl Plan och Bygglagen. 

Uppfyllelseprognos: Möjlig uppfyllelse 

Ekonomi 
Miljö- bygg- och räddningsnämndens verksamheter beräknar ett resultat på minus 53 tkr.  
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

  

Kommunmål Verksamhetsmål
Prognos 
uppfyllelse

Attraktiv plats
Medborgarna ska känna sig säkra vid handling i 
livsmedelsbutik eller på restaurang och trygga i sin 
utemiljö

Hög kvalitet

Tillsynsarbetet ska präglas av tydliga beslut som är 
lätta att förstå. Medborgarna ska känna att 
inkomna ärenden påbörjas snabbt och att beslut 
fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. 

Attraktiv plats

Genom utbildning ska vi höja kompetensen på 
egen personal och allmänheten inom 
olycksförberedande arbetemed inriktning på HLR 
och brandkunskap. 

Hög kvalitet

Hög kompetens hos räddningstjänstpersonalen vid 
olika insatser. Arbete ska göras för att förhindra 
och begränsa ytterligare skador på människor, 
egendom och miljö. 

Attraktiv plats
Planberedskapen ska vara så god att möjlighet 
finns för nyetablering inom kommunen. 

Hög kvalitet
Klara handläggningstider enligt plan- och 
bygglagen. 

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Kommunala stiftelser 
 

Stiftelsen Silvermuseet 
Satsningar och året som gått 
Verksamheten vid Silvermuseet och INSARC har genomförts i enighet med Arjeplog kommuns riktlinjer. 
Personalstyrkan har under årets första hälft utgjorts av tre vikarier då ordinarie personal varit barnlediga och 
en tillförordnad chef så att ordinarie chef har kunnat slutföra slutrapporteringen av det 7 år långa 
forskningsprogrammet ”Recalling the Past” till Riksbankens Jubileumsfond. Dessutom har en person varit 
deltidssjukskriven och en person har gått i pension. Under hösten kommer arbetsstyrkan att återgå till 
ordinarie personal och kompletteras med en administrativt ansvarig person vilket medför att 
kontorslokalerna måste anpassas till den nya personalstrukturen.  

Arbetet har som vanligt ägnats åt forskning, dokumentation, arkivhållning, accession, föremålsvård samt 
utställnings- och övrig pedagogisk verksamhet. Allmänheten har fått ta del av forskningsresultaten genom 
föreläsningar under vintermarknadsveckan i Arjeplog och en ny basutställning, ”Avtryck”, har iordningställts 
med invigning i augusti. Publika aktiviteter med barn, ungdomar och äldre har utgjort prioriterade 
målgrupper. Genom generöst öppethållande och sakkunnig personal har Silvermuseet genomfört 
turistbyråverksamhet med hög standard. I tillägg har museet stått som värd för en konferens för Skytteanska 
Samfundet och erbjudit aktiviteter i samband med ett riktat besök av representanter från samtliga 
Nationalparksförvaltningar i Norge. Ett samarbete med Laponia Tjuottjudus har även genomförts under året 
med föreläsningar och exkursioner för allmänheten i världsarvet Laponia. I samband med utvecklingsarbetet 
av museet och Arjeplog som besöksportal har en rad kontakter tagits, konceptet presenterats, diskuterats och 
ansökningar skickats in, bland annat i samverkan med Arjeplog kommun.  

Måluppfyllelse 

 

 

Mål
Prognos 

uppfyllelse

Central roll som spetskompetens i kulturarvs- och 
kulturlandskapsfrågor

Spetskompetens för utveckling av långsiktigt hållbara 
landskapsbaserade verksamheter

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

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

Arena för ett brett kulturutbud i regionens sydvästra delar

Ökad bredd och volym i informationsflödet

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

Fortsatt hög vetenskaplig publicering (minst tre 
vetenskapliga artiklar)

Ökat besökstal

Kvalitativa mål

Kvantitativa mål

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Stiftelsen Silvermuseet, resultaträkning 
    

Samtliga belopp i Tkr 

Utfall    
Jan-aug 

2018 

Utfall    
Jan-aug 

2017 

Budget 
Helår 
2018 

Prognos 
2018 

Utfall    
Helår     
2017 

Avvikelse 
Budget/ 
prognos 

Stiftelsens intäkter 4 419 6 598 6 751 6 550 11 337 -201 
Stiftelsens kostnader -1 770 -2 056 -3 204 -3 283 -4 031 -79 
Stiftelsens personalkostnader -2 869 -4 636 -4 847 -4 803 -7 192 44 
Avskrivningar      -31 0 
Verksamhetens nettokostnader -220 -94 -1 300 -1 536 83 -236 
Finansiella intäkter 371 237  304 242 304 
Finansiella kostnader   -56 -127 -130 -187 -3 
Resultat efter finansiella poster 151 87 -1 427 -1 362 138 65 

 

 

 

Stiftelsen Silvermuseet, balansräkning 
 

Samtliga belopp i Tkr 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 9 301 9 526 9 510 
Omsättningstillgångar 2 322 1 845 2 458 
Likvida medel 3 834 4 309 2 617 
Summa Tillgångar 15 457 15 680 14 585 
Eget kapital, skulder och avsättningar     
Eget kapital  6 891 6 774 6 740 
Avsättningar pensioner 4 955 4 513 4 789 
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 3 611 4 393 3 056 
Summa eget kapital och skulder 15 457 15 680 14 585 
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Stiftelsen Arjeploghus 
 
Satsningar under 2018 
Utöver fortsatt fokus på upprustning av lägenheter har det på 

Lugnet 1:22  Fönster målats 

Öberget 1:5 Fönster målats 

Lämmeln 3 Fönster målats. Entreer riktats och målats + delar av fasad. 

Verksamhetens fokus på invändig upprustning av lägenheter vid kontraktsbyten har fortsatt under 
året.  

Hyresförhandling har genomförts som resulterade i en hyreshöjning i månaden på 60:-/lgh och 10:-
/p-plats. 

Vakansgraden i beståndet är fortsatt mycket låg, lediga lägenheter i beståndet är huvudsakligen 
under upprustning/renovering.  

 

Måluppfyllelse 
En underhållsplan har efterfrågats och nu påbörjats. Samtliga fastigheter har besiktigats och en 
underhållsplan förväntas vara klar innan årsskiftet.  

Eftersatta underhållet invändigt i lägenhetsbeståndet satsar vi mycket resurser på. Tyvärr har det 
inte funnits tid till tillräckliga underhållsåtgärder på fastigheternas yttre. Här kommer det att 
krävas mera resurser framöver.  

Radonundersökning pågår, inväntar svar och offert för åtgärder. 

 

 

 

 

  

Mål

Prognos 
uppfyllelse

Ta fram en underhållsplan

Minska det eftersatta underhållet

Målet kommer att uppnås vid årets slut Målet kommer delvis att uppnås vid årets slut Målet kommer ej att uppnås vid årets slut
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Stiftelsen Arjeploghus Resultaträkning 
    

 

Utfall jan-
aug 2018 

Utfall 
jan-aug 
2017 

Prognos 
helår 
2018 

Utfall 
helår 
2017 

Avvikelse 2017/ 
prognos 2018 

Intäkter 13 899 14 384 20 349 21 762 -1 413 
Hyra (kostnadstäckning) elevhem 424 675 500 545 -45 
Vinst vid avyttring byggnad 17 0 17 0 17 
Summa intäkter 14 340 15 059 21 366 22 307 -1 441 

       
Driftkostnader -2 752 -2 732 -4 000 -4 419 419 
Underhåll och rep -2 494 -2 913 -4 500 -4 397 -103 
Energikostnader -3 553 -3 474 -5 000 -5 473 473 
Personalkostnader -2 757 -2 813 -4 200 -4 429 229 
Fastighetsskatt -178 -179 -267 -267 0 
Avskrivningar -1 200 -1 529 -2 283 -2 839 556 
Summa kostnader -12 934 -13 640 -20 250 -21 824 1 574 

       
Räntekostnader -242 -316 -363 -485 69 
Ränteintäkter             12 4 6 6 -6 
Resultat 1 176 1 107 259 4 196 
      
 

 

Stiftelsen Arjeploghus Balansräkning  
  

  20180831 20170831 20171231 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 54 876 66711 65 640 

Omsättningstillgångar 15 333 9 051 7 142 

Summa Tillgångar 70 209 75 762 72 782 

     
Eget kapital, skulder och 
avsättningar     
Eget kapital  3 170 4 273 3 170 

Långfristiga skulder 64 542 69 342 64 542 

Kortfristiga skulder 1 322 2 147 5 070 

Summa eget kapital och skulder 69 034 75 762 72 782 
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Redovisningsprinciper 
 

Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade resultat.  

Följande avvikelser från gällande redovisningsprinciper har gjorts i samband med upprättande av 
delårsrapporten:  

• Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett 
• Ingen koncernredovisning upprättas 
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