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1. INLEDNING 
 
I följande dokument redovisas Haparandas 

övergripande strategier och mål för kommunkoncernens 

arbete att förverkliga den gemensamma Visionen med 

Tornio (Vision 2020) och tydliggöra hur kommunens 

samlade medel används.  

 

Tidshorisonten är tre år framåt och skall lägga grunden 

för kommunens inriktning inom den perioden med en 

budget för 2019 och en plan för 2020-2022. Även 
kommunens övergripande indikatorer, som syftar till att 

tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk 

hushållning, redovisas. 

 

Arbetet med budget-, strategi- och verksamhetsplaner 

skall på alla nivåer genomsyra den gemensamma 

visionen, vision 2020.  

 

 
                
BILD 1: Vision 2020 inklusive Kommunfullmäktiges 

inriktningar för 2016         
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2. STYRNING 

 
Kommunfullmäktige har 2017 antagit följande 

styrmodell för kommunen. Styrmodellen ska säkerställa 

att alla i kommunen, arbetar för att uppfylla den 

politiska viljan utifrån antagen vision med tillhörande 
inriktningsbeslut med kunden och kvalitet i focus. 

 

Haparanda stads kommunövergripande styrprocess 

består av tre delprocesser, vilka har ett starkt samband 

och är beroende av varandra. Delprocesserna är: 

strategi, planering och uppföljning. 

 

Styrprocessen med sina delprocesser omfattar de 

aktiviteter och det arbete som utförs för att utforma 

kommunens vision, prioriteringar och mål samt arbetet 

med att uppnå de uppsatta målen. Styrprocessen 
används för att samordna, kommunicera och skapa 

delaktighet, med syfte att uppnå organisationens 

övergripande mål. 

 

 

 
BILD 2: Styrprocessen i Haparanda Stad            

 
Strategiprocessen  

 
Processen syftar till att ta fram underlag och strategier 

för en långsiktig styrning som säkrar nuvarande och 

kommande generationers tillgång till välfärdstjänster 

med hög kvalitet.  

I strategiprocessen genomförs en nulägesanalys, 
omvärlds- och trendanalyser, analys av förändringar i 

lagar och förordningar. I nulägesanalysen genomförs 

uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och 

resultat samt en uppföljning av nämndernas 

måluppfyllelse och uppdrag. Strategiprocessen ska 

lämna förslag till vision och kommunfullmäktiges 

prioriteringar. Visionen är allmänt hållen för en 
tioårsperiod och kommunfullmäktiges prioriteringar 

fastställes en gång varje mandatperiod.  

 

I processen ingår den interna budgetprocessen där 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska beskriva 

framtida resursförändringar i ekonomiska termer. 

 

För att skapa ett forum där nulägesanalysen, omvärlds- 

och trendanalysen samt resursbehov presenteras till 

samtliga politiska partier kallar kommunstyrelsens 

ordförande till en strategidialog. Deltagare är 
kommunens budgetberedning, fullmäktigepresidium 

och bolagsordföranden. De politiska partier som genom 

detta inte är representerade ges rätt att delta med en eller 

flera representanter. Vid strategidialogen deltar 

kommunchef, ekonomichef, förvaltningscheferna samt 

planeringsstrateg.  

 

Planeringsprocessen  

 

Planeringsprocessen ska utifrån strategiprocessens 

underlag och förslag göra prioriteringar av mål, uppdrag 

och ekonomiska resurser. Detta sker vid en måldag som 
varje nämnd och styrelse har senast i mars året innan 

kommande planeringsperiod. 

 

Planeringsprocessen avslutas med förslag till budget- 

och strategiplan som beslutas av kommunfullmäktige i 

juni året innan kommande planeringsperiod. Budget- 

och strategiplanen är kommunens samlade 

styrdokument för den kommande treårsperioden. 

Kommunfullmäktige har därefter möjlighet att vid 

betydande förändringar till exempel av skatteunderlaget 

eller andra betydande omvärldsförändringar, besluta om 
revideringar av budget- och strategiplanen. Hänsyn till 

detta tas i uppföljningsprocessen och uppföljning sker 

under hösten efter budgeten är fastställd. 
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Uppföljningsprocessen  

 

Processen är ett viktigt styrinstrument som levererar snabb och relevant information till beslutsfattarna för att de ska 

kunna fatta rätt beslut i rätt tid.  

Måluppfyllelsen för såväl fullmäktiges prioriteringar, god ekonomisk hushållning, nämndsmål och ekonomiskt utfall 

sker dels i delårsbokslutet i juni månad samt årsredovisningen.  

 

Utöver dessa utförliga rapporter presenteras även mer detaljerade kvartalsrapporter för Q1 och Q3. Kvartalsrapporterna 

innehåller en uppföljning av nämndernas ekonomi, måluppfyllelse och basverksamhet genom uppföljning av 

verksamhetskritiska nyckeltal. 
 

Det ekonomiska utfallet redovisas i en delårsrapport under april månad samt i snabbrapporter månadsvis (undantagen 

julimånad) för nämnderna. 

 

Översikt av processernas olika delar samt tidplan 
 

 

 
  



Mål- och resultatstyrning 
 

Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 

styra Haparanda stad. Stadens politiker ansvarar för att 

prioritera och formulera långsiktiga och mätbara mål för 

staden som helhet.  

 

Visionen är utgångspunkten i mål- och 
resultatstyrningen. Utifrån visionen identifieras, med 

hjälp av trend- och nulägesanalyser, strategiskt viktiga 

områden som i budget- och strategiplanen formuleras 

som kommunfullmäktiges prioriteringar. 

Prioriteringarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de 

verksamhetsområden som ska prioriteras under 

tidsperioden. Prioriteringarna ska ha ett brukar- och/eller 

medborgarfokus.  

 

Utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar beslutar 

nämnden och styrelsen om sina mål. Målen ska även utgå 

ifrån nämndens behov av utveckling som framkommit 
vid omvärldsanalysen och nulägesanalys inom det egna 

verksamhetsområdet. 

 

Varje nämnd och styrelse ska senast i november besluta 

om en nämndsplan (innehållande bl.a. mål och 

internbudget) för nästkommande planperiod. 

Nämndsplanen ska visa hur nämnden eller styrelsen, 

genom utvecklingsmål för nämnden eller genom styrning 

och uppföljning av indikatorer kopplade till 

basuppdraget, bidrar till att förverkliga den vision och de 

prioriteringar som kommunfullmäktige har beslutat om.  
 

Samtliga enheter inom förvaltningen ska planera och 

genomföra aktiviteter i enlighet med uppdraget vilket 

förtydligas i en så kallad enhetsplan. Det är varje 

förvaltningschef som bedömer om aktiviteter ska 

utarbetas ner till medarbetarnivå.  

 

Visionen och värdegrunden är viktiga ledstjärnor i 

Haparanda stads förnyelsearbete. Visionen beskriver vad 

vi vill uppnå och har en tydlig koppling till uppdraget. 

Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt 
förhållningssätt i arbetet och gentemot människor vi 

möter. Det handlar om den känsla och de egenskaper som 

vi vill förknippas med. Vår verksamhet ska präglas av 

respekt och förståelse, öppenhet och tillgänglighet samt 

engagemang och nytänkande. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                Målstrukturen i Haparanda stad 
 

Haparanda stad arbetar med SMARTA mål. Det innebär 

att målen är så specifika att vi vet vad vi ska uppnå och 

formuleringen är lätt att kommunicera, att de är mätbara 

så att vi kan se måluppfyllelsen, att de är accepterade av 

alla som är involverade, att de är realistiska och går att 

genomföra samt att de är tidsatta. 

 

Målen ska uttrycka förväntat resultat som förvaltningen 
kopplar till en aktivitetsplan som stöd för den löpande 

uppföljningen och för att säkerställa att målen 

förverkligas. 

 

2.3 Tidplan för budgetprocessen 

 

19/2 – Budgetberedning 

1/3 – Strategidialog - Kommunen 

5/3 – Strategidialog – Kommunala bolagen 

Måldagar – SBN, 19/3 SN, 20/2 BUN, KS 18/3 

 
8/4 – Budgetberedning (Tjänstemannaförslag) 

6/5 – Budgetberedning  

27/5 – Ev. Budgetberedning (Förslag till KS) 

3/6 – Budgetberedning 

3/6 – KS förslag till BoS & skattesats 

17/6 – KF fastställande av BoS & Skattesats 

 

19/8 – Ev. budgetberedning 

30/9 – Ev. budgetberedning 

 

Detaljbudget för respektive nämnd fastställs 

 
SBN 10/12  

KS 2/12  

SN 10/12  

BUN 11/12 
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3. OMVÄRLDSANALYS – 

 
 

Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer 

som påverkar kommunens planering på kort och 

medellång sikt. Analysen baseras i huvudsak från SKL:s 

Ekonomirapport maj 2019. 

 

Geopolitiska och finansiella risker  

Det finns i nuläget flera uppenbara osäkerheter och hot 

för den globala ekonomin, som presenterades av SKL 

under 2018 december, som fortsatt ligger kvar som stora 

orosmoln. SKL:s bedömning har tagit intryck av bland 

annat dessa risker: 
 

● Höjda USA-tullar och handelskonflikten mellan USA 

och Kina. 

● Spänningar i Europa – den italienska budgeten samt 

Brexit. 

● Att lågräntepolitiken permanentats på flera håll. 

● Skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna. 

 

I Ekonomirapporten, december 2018 beskrevs ett antal 

riskfaktorer. På den positiva sidan har vi att något av de 

”värsta scenarion” som då kunde befaras hittills inte har 
inletts. Å andra sidan kvarstår dessa omvärldsrisker i 

hög grad. I och med senareläggningen av utträdes-

datumet för Brexit undanröjdes ett prekärt läge, och det 

är nu en lägre risk för en ”hård Brexit”. Men ännu råder 

stor osäkerhet om hur detta ska sluta, med fortsatt 

negativ inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien 

som Europa.  

 

Handelskonflikten mellan USA och Kina är det svårt att 

se någon snar och enkel ”lösning”; förhandlingarna 

fortlöper, men hur nästa kapitel slutar är i högsta grad 

ovisst. Det finns även andra spänningar, bland annat en 
tullkonflikt mellan USA och EU; jämfört med för några 

år sedan tycks förutsättningarna för det globala 

handelsutbytet ha försämrats. 

 

I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder 

ett allvarligt problem. På flera håll ligger idag den 

offentliga skuldsättningen väldigt högt, till skillnad från 

den svenska. Skuldkvoter långt över 60 % vad gäller för 

flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, 

Frankrike och Italien. Risk en är därmed att länder i 

Europa framöver kan komma att tvingas till 
budgetåtstramningar, i värsta fall i ett läge då 

konjunkturen skulle må bäst av expansiv finanspolitik. 

Inte minst är utvecklingen för Italien oroande, när landet 

i år fortsatt förmodas stå på randen till recession. Under 

förra hösten steg räntan på italienska statsobligationer 

och en fortsatt marknadsstress är trolig. Det innebär 

risker för såväl italienska staten som för innehavare av 

dessa obligationer, inte minst de italienska bankerna. 

Spridningseffekter till andra länder i eurozonen, och till 

andra delar av finansmarknaden, liknande vad som 

skedde under den så kallade eurokrisen (med kulmen 
2011) är fullt tänkbart. 

 

Att en mer tydlig konjunkturnedgång närmar  

känns inte långsökt. Efter tio år av återhämtning sedan 

finanskrisen 2008 torde vi röra oss allt närmare en mer 

skarp inbromsning. Med dessa utgångspunkter är ett 

sämre förlopp mer sannolikt än en mer positiv 

utveckling.  

 

SKL håller trenden av avtagande tillväxt för mest trolig 

i både USA och Kina. Att flera starka draglok för 

världsekonomin, som USA och Tyskland, befinner sig i 

högkonjunktur (likt Sverige), gör tillväxtpotentialen 

mindre än normalt. Det är svårt att se varifrån 
injektioner till en stark global efterfrågan ska komma. 

Den globala ekonomin står därtill klent rustad för att 

möta en nedgång. På flera håll kvarstår en expansiv 

penningpolitik samtidigt som det finanspolitiska 

handlingsutrymmet är begränsat i flera länder. 

 

Spretande penningpolitiska förutsättningar 

I nuläget spretar bilden i centralbanksvärlden, till viss 

del beroende på olika konjunktur i olika valutaområden 

och till viss del beroende på centralbankernas åtgärder 

sedan finanskrisen. På senare tid har förväntningar på 
den framtida styrräntan i såväl USA som Sverige 

sjunkit. I båda länderna handlar det dels om sänkta 

förväntningar på inflationen, dels om försvagningar i 

framförallt industrikonjunkturen. SKLs bedömning är 

att marknadens förväntningar om att den amerikanska 

centralbanken Federal Reserve (Fed) snarast ska sänka 

sin ränta i år inte kommer att besannas. Stundtals mjuk 

retorik från Fed, inte minst efter förra höstens turbulens 

på finansmarknaden, har övertolkats och det senaste 

penningpolitiska beskedet (maj) från Fed är i samklang 

med vår bild: att arbetsmarknaden i USA är stark och 

utsikterna för att inflationen åter ska stiga inte alls är så 
bräckliga. De amerikanska långräntorna förväntas 

därför vända upp i år och sedan stiga i maklig takt, vilket 

sätter stort avtryck på den globala räntemarknaden. Av 

detta skäl, samt att vi räknar med räntehöjningar från 

Riksbanken, kommer svenska marknadsräntor 

att stiga de kommande åren. 

 

 
 

Några åtstramningar från den europeiska centralbanken 

ECB, väntas varken i år eller nästa år. Såväl svaga 

tillväxtförutsättningar, som spänningar och 

strukturproblem inom eurozonen talar emot det. Kronan 

är i nuläget rekordsvag, i handelsviktade termer på sin 
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svagaste nivå sedan 2009. Men vår bedömning är att 

kronan inte kommer att försvagas så mycket mer. En 

gradvis förstärkning väntas ske i år. Jämfört med dagens 

valutakurser beräknas kronan stärkas med upp emot 10 

% mot både euron och US-dollarn till slutet av nästa år. 

 

Omställning – ett krav 

Kommunerna och regionerna är i början av en period 

med mycket stora krav på omställning. Det ökade 

trycket från demografin har varit uppenbart och känt 
under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns 

ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst 

skatter och markförsäljning som gynnats av 

högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden 

går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli 

nödvändiga. I vårens Ekonomirapport räknar SKL med 

att skattesatsen till kommuner och regioner ökar med 13 

öre år 2020, (+3 miljarder kronor). För att klara ett 

resultat på 1 % som andel av skatter och statsbidrag fram 

till år 2022 saknas ändå nästan 35 miljarder, givet att 

kostnaderna ökar i takt med befolkningen.  
 

 
Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen 

till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per 

år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera 

verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 

miljarder år 2022. Den viktigaste intäktskällan för 

kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, 

som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. 
Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under 

ett antal år, men nu ser SKL många tecken på att 

Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. Ökningen av 

sysselsättningen väntas upphöra i år och 

högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en 

svagare arbetsmarknad och en minskning av antalet 

arbetade timmar som följd. Det påverkar 

skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 % 

per år, trots låga pris- och löneökningar. De närmaste 

åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3,5 

% per år. 
 

 

 

Den svaga produktivitetsökning som setts sedan 

finanskrisen 2008 antas fortsätta. SKL räknar med att 

BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 % både 2019 och 

2020, från 2,4 % 2018. Svaghetstecknen är många för 

den globala handeln och SKL ser dämpade 

tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland i år, vilket har stor 

betydelse för den europeiska ekonomin. I SKL prognos 

är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen 

till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, 
utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Det är 

framförallt sjunkande bostadsinvesteringar och en svag 

utveckling för övriga investeringar inom näringslivet 

som bidrar till dämpningen. 

 

Hårdare tider för kommuner och regioner 

Det finns många tecken på att kommuner och regioner 

går hårdare tider tillmötes. Redan 2018 bjöd på betydligt 

sämre resultat. Sektorns samlade överskott minskade 

från 26,5miljarder kronor 2017 till knappt 15miljarder 

2018. 
 

 
 

Regionernas överskott var endast 0,5 miljarder totalt och 
sex av regionerna hade underskott. Den generellt sett 

svaga utvecklingen i regionerna, där bara en av 20 

klarade ett resultat som var över 2 % som andel av 

skatter och statsbidrag. Kommunernas resultat 

försämrades också rejält 2018. 69 kommuner redovisade 

underskott. Endast 109 av 290 kommuner klarade ett 

resultat som motsvarar 2 % som andel av skatter och 

statsbidrag. Även kommunerna har stora 

investeringsbehov. Skolor, förskolor, äldreboenden, va-

nät med mera behöver byggas ut för att klara de växande 

behoven till följd av demografin samt hantera eftersatta 

investeringar och den pågående urbaniseringen. Det 
finansiella sparandet har varit negativt i kommuner och 

regioner de senaste tio åren (förutom 2010), som en följd 

av de stora investeringarna. Det har inneburit att 

låneskulden ökat i sektorn. Utifrån SKLs prognos för 

investeringsnivåer och resultat kommer behovet av 

finansiering att öka med över 60miljarder kronor per år, 

vilket måste mötas i form av ökade lån, användande av 

egna medel samt återlån från pensioner eller försäljning 

av tillgångar. 

 

I SKLs beräkningar utgår från att resultatet år 2021–
2022 kommer att ligga på 1 % som andel av skatter och 



   
 

9 

statsbidrag, vilket egentligen är alldeles för lågt med 

tanke på den höga investeringsnivån. Det är dock 

sannolikt att resultaten faller när sysselsättningen inte 

längre ökar samtidigt som behoven ökar i snabb takt (se 

diagram 1). Som framgår av diagram 2 ökar 

befolkningen särskilt snabbt i de mest kostnadskrävande 

åldrarna, samtidigt som befolkningen i yrkesverksam 

ålder bara ökar svagt. Enligt en enkät som 

ekonomidirektörer i sektorn har besvarat, möter 

kommuner och regioner denna utveckling främst genom 
effektiviseringar i verksamheten. Kostnads-

ökningstakten kan därför förväntas växla ner och öka 

något mindre än vad som följer av den demografiska 

utvecklingen 2019 och 2020. 

 

Staten och kommunsektorn måste samarbeta 

Det finns idag en tämligen samstämmig bild av de 

utmaningar – demografiska, ekonomiska och 

rekryteringsmässiga – som kommuner och regioner står 

inför. Regeringen behöver tillsammans med kommuner 

och regioner hitta en gemensam syn på vad som krävs 
för att klara dessa utmaningar och träffa långsiktiga 

överenskommelser om önskvärda förändringar samt 

konkreta åtaganden från kommuner, regioner, SKL och 

staten. I 2019 års vårproposition betonas den kraftiga 

ökningen av barn, unga och äldre och i januariavtalet 

finns löften om ökade statsbidrag. Nivån på dessa är inte 

tydligt uttryckt, men det som diskuterats är en ökning 

med 5 miljarder kronor per år. I vårpropositionens 

kalkyler ligger dock statsbidragen till kommunsektorn 

på en lägre nivå 2022 än 2019, medan 

konsumtionsvolymen beräknas minska under perioden 

för att balanskravet ska klaras – vilket är inkonsekvent 
utifrån det som utlovats. De konsekvenser som skulle 

uppstå om kommunsektorn skulle behöva minska 

kostnaderna trots att försörjningskvoten går mot den 

högsta nivån på hundra år, är orimliga.  

 

 
Kommunsektorns finansiella sparande är också negativt 

alla år framöver och låneskulden ökar relativt kraftigt 
som en följd av den höga investeringsnivån. Samtidigt 

börjar den offentliga sektorns totala skuld, 

Maastrichtskulden, nu nå ner till riktmärket för 

skuldankaret på 35 % av BNP. Det är viktigt att en 

diskussion förs huruvida det är rimligt att 

kommunsektorn ska stå för en ökande andel av skulden, 

samtidigt som statens andel successivt minskar. 

 

I SKL:s Ekonomirapport belyses några ytterligare 

områden där statens styrning kan försvåra för 

kommuner och regioner att bedriva en effektiv välfärd: 

 

• De riktade statsbidragen 

Ökningen av riktade, statliga satsningar har – trots 

vällovliga intentioner – skapat många problem för 

kommuner och regioner. De riktade bidragen medför 

ofta ökade kostnader och minskad effektivitet och 

främjar sällan den utveckling som är nödvändig för att 
hantera de kommande utmaningarna, inte minst 

kompetensbristen. I den allt tuffare ekonomiska 

situationen är det nödvändigt att vidta olika former av 

omprioriterings- och besparingsåtgärder, samtidigt som 

kvaliteten måste bibehållas och verksamheten 

utvecklas. SKL uppmärksammar i rapporten att många 

riktade statsbidrag är utformade så att de »skyddar« 

välfärdens verksamheter ekonomiskt, bland annat inom 

skolan och hälso- och sjukvården. De riktade bidragen 

kan därigenom också motverka nödvändig utveckling 

och effektivisering av en verksamhet, medan en annan 
verksamhet istället måste utsättas för större besparingar 

för att kommunen eller regionen inte äger den 

ekonomiska fördelningen fullt ut men måste klara en 

ekonomi i balans. 

 

• Finansieringsprincipen som inte följs 

Kommuner och regioner upplever att staten inte sköter 

finansieringsprincipen. Kommunsektorn har kommit att 

drabbas av ändrade statliga regler utan att någon 

uppföljning gjorts och utan att ha fått tillräcklig eller 

obefintlig kompensation. Det finns ett antal exempel 

som gäller lagstiftningen inom individ- och 
familjeomsorgen, där de många statliga regleringarna av 

bland annat uppföljningar och dokumentationskrav ökat 

den administrativa bördan väsentligt. 

 

 
 

• SKL ser även andra områden där kommunsektorn 

drabbats av förändringar i lagstiftningen som kan 

vara väl motiverade men där ingen uppföljning har 

gjorts eller där sektorn inte blivit kompenserad. Ett 

exempel gäller 3:12-reglerna. SKL:s beräkningar visar 

att den andel av ersättningen som aktiva ägare till 
fåmansbolag tar ut som inkomst av tjänst har minskat 

från 57 till 43 % sedan den senaste större regeländringen 

gjordes. Det motsvarar 8miljarder kronor i minskade 

skatteinkomster för kommunsektorn. 

 

• Den kortsiktiga planeringen 
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SKL påtalar ofta kommunsektorns behov av långsiktiga 

planeringsförutsättningar. Med konkreta kommun-

exempel visar SKL på vilka konsekvenser det medför 

för enskilda kommuner att staten har haft en 

kortsiktighet i systemet för mottagande av asylsökande 

och nyanlända. Asylsökandesrätt att ordna eget boende 

(ebo) och Migrationsverkets etablering av asylboenden, 

där lägsta möjliga pris har varit viktigast, är bakgrunden 

till att det fortfarande råder en mycket ojämn fördelning 

av mottagandet över landet. 
 

Kommande år ser SKL stora kostnadsökningar för 

välfärden. Detta kommer att skapa ett hårt tryck på 

kommunernas och regionernas ekonomi, med risk för 

stora besparingar och eventuella skattehöjningar. Det 

kan inte vara rimligt att kommunsektorn – vars enda 

skattebas är inkomstskatt – ska behöva ta hela 

konsekvensen av detta. Detta samtidigt som staten fyller 

på med nya, riktade statsbidrag, som snarast leder till att 

förväntningarna och kostnaderna ökar. SKL ser att det 

kommer att råda brist på både pengar och kompetens i 
form av arbetskraft. Sverige är dock inte unikt – 

situationen med arbetskraftsbrist är tydlig i hela 

västvärlden kommande år. Det som skiljer Sverige från 

många andra länder är vår höga sysselsättningsgrad. 

Sverige har, till skillnad från många andra länder, redan 

tagit tillvara den arbetskraftsresurs som den kvinnliga 

delen av befolkningen utgör och har inte den att ta till 

när behoven från befolkningen ökar. 

 

Förebyggande arbete är en strategi för 

effektivisering 

 

SKL har i tidigare rapporter bland annat skrivit om 

digitaliseringens möjligheter och att arbetslivet behöver 

förlängas om vi ska klara de kommande årens 

utmaningar. I denna rapport lyfter vi behovet av att 

arbeta förebyggande för att möta effekterna av den 

demografiska utvecklingen. Sundare levnadsvanor i 

befolkningen anses kunna förebygga 80 % av hjärt- och 

kärlsjukligheten och 30 % av cancersjukligheten; 

sjukvårdens mest kostsamma sjukdomar. På samma sätt 

kan exempelvis psykiska problem under barndomen 

mötas med ett urval av insatser för att förhindra 
långtgående negativa konsekvenser längre fram i livet. 

Mycket talar för att förebyggande verksamhet är bra 

både för individen och samhällsekonomin. 

 

Hälsoekonomiska utvärderingar kan med fördel 

användas som en del i beslutsunderlagen för att göra 

kloka prioriteringar och för att väga satsningar på 

förebyggande verksamhet mot behandlande och 

rehabiliterande insatser. I rapporten ges exempel där 

vården framgångsrikt förmår stötta individerna att 

förbättra sina levnadsvanor. Det kommer att bli allt 

viktigare att kunna ge individinriktade råd för att 
förbättra chansen till god hälsa, sannolikt med stöd av 

ny teknik och mer AI-stöd. 

 

Pensionskostnaderna minskar på sikt 

Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för 

diskussion och pensionskostnaderna har ökat kraftigt 

som en följd av att allt fler anställda inom sektorn har 

löner som ligger över brytpunkten. På riktigt lång sikt 

kommer det inte att finnas någon pensionsskuld i den 

kommunala sektorn. Det beror på att det nya 

pensionsavtalet från 2014 är helt avgiftsbestämt för 

medarbetare födda 1986 eller senare. Kostnaden 

kommer då endast bestå av avgifter som belastar det 

enskilda årets resultat. De äldre avtalen kommer dock 
leva kvar i många år och påverka kostnadsbilden, men i 

avtagande omfattning. 

 

Den gamla och stora pensionsskuld som byggdes upp 

före 1998 amorteras nu ner i snabb takt. Utbetalningen 

av dessa pensioner uppgår idag till stora belopp, cirka 

18miljarder kronor årligen, och innebär en dubbel 

belastning för sektorn genom de redovisningsregler som 

gäller idag. Samtidigt ökar skulden för 

förmånsbestämda pensioner som intjänas sedan 

1998. Denna skuld är betydande i regionerna, med 
många högavlönade, men kännbar också för 

kommunerna. Men även denna skuld kommer så 

småningom att avvecklas. 

 

De senaste åren har pensionskostnaderna sammantaget 

ökat förhållandevis kraftigt och ser ut att fortsätta göra 

det i några år till. Därefter förväntas kostnaderna, som 

andel av lönesumman, vända nedåt. Detta förutsätter 

dock att löner och priser håller sig inom de ramar 

kalkylerna utgår från. Om det blir fler lönesatsningar 

eller om priserna drar iväg kan kostnadsökningarna 

istället tillta. 
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Kommunal utdebitering 

Åren 2018 och 2019 har färre kommuner höjt 

skattesatsen än vanligt. Skälet är främst de stora 

överskott som de flesta kommuner haft de senaste åren. 

Inför 2019 beräknas medelskattesatsen vara oförändrad. 

 

 
 

Många kommuner vittnar om ett besvärligt ekonomiskt 

läge 2019. I enkätsvaren till SKL menar 79 % att de 

ekonomiska förutsättningarna ser sämre ut 2019 än 
2018, 12 % att de är oförändrade och 9 % att de är något 

bättre. Kända kommunala beslut och en bedömning av 

enkätsvaren tyder på att ett tiotal kommuner kommer att 

höja och nästan lika många sänka skattesatsen 2019. 

Trots vikande skatteunderlag och kostnadsökningar 

avseende demografiförändringar, ekonomiskt bistånd, 

personlig assistans, investeringar och pensioner 

kommer medelskattesatsen förmodligen inte ändras 

2019. 

 
 

För Norrbottens kommuner var den kommunala 

skattesatsen oförändrad inför såväl 2017, 2018 som 

2019. Övertorneå har fortsatt lägst skattesats av länets 

kommuner med 21,75 %. Snittet i Norrbotten uppgick 

till 22,57 %. För Haparandas ligger skattesatsen under 

medel i Norrbotten och står kvar på 22,50 %. Lägg där 

till landstinget skattesats om 11,34% vilket medför en 

total skatt om 33,84% i Haparanda. 

 

 
 

Skatteunderlaget utgörs av summan av beskattningsbar 

förvärvsinkomst för kommunens medborgare medan 

skattekraften är skatteunderlaget fördelat per invånare. I 

Haparanda har den genomsnittliga skattekraften ökat 

med 3,8 % till 172,7 tkr per innevånare (166,3tkr ifjol), 
vilket är 80 % av rikets och länets skattekraft.  
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3.1 Väsentliga personalförhållanden 

I detta kapitel redovisas upplysningar om väsentliga 

personalförhållanden i den kommunala koncernen. De 

helägda kommunala bolagen köper sina tjänster från 

kommunen och ingår därmed i redovisningen. 

 

Sjukfrånvaro i procent 2018 2017 2016 2015 2014 

Total 

sjukfrånvaro/sammanlagd 

ordinarie arbetstid 

 

5,20 5,29 5,47 5,54 5,42 

Långtidssjukfrånvaro 

 (>59 dagar) 

36,89 
43,49 41,32 41,58 45,01 

Summa sjukfrånvaro för 

kvinnor 

5,65 
5,68 5,97 6,16 5,84 

Summa sjukfrånvaro för 

män 

3,61 
4,02 3,99 3,58 4,06 

Summa frånvarotid för 

gruppen 29 år eller yngre 

4,19 
4,27 3,06 3,84 3,56 

Summa frånvarotid för 

gruppen 30–49 år 

5,04 
4,16 4,39 4,24 3,64 

Summa frånvarotid för 

gruppen 50 år  

5,37 
6,13 6,55 6,39 6,39 

Korttidssjukfrånvaro  

dag 1–14 

2,85 
2,63 2,87 3,07 2,83 

 
Sjukfrånvaron i Haparanda kommun har under 2018 

minskat från 5,29 till 5,20 %. Andelen långtids-

sjukskrivna har minskat från 43,49 till 36,89 av den 

totala andelen sjukskrivna. Sjukfrånvaron minskar inom 

alla åldersgrupper förutom gruppen 30–49 år där vi ser 

en ökning från 4,16 till 5,04 procent. 

 

Sjukfrånvaro per nämnd 2018 2017 2016 2015 2014 

Socialnämnden (SN) 6,20 6,41 6,55 6,96 6,52 

Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) 
4,59 4,14 4,75 4,46 4,57 

Kommunstyrelsen (KS) 3,78 6,03 5,21 6,15 6,91 

 

Inom Barn- och ungdomsnämnden har sjukfrånvaron 

ökat från 4,14 till 4,59 %. Sjukfrånvaron inom 

Socialnämnden och Kommunstyrelsen har minskat med 

0,2 respektive 2,25 % under 2018. 

 
   2018  2017  

Sjukfrånvaro  Kvinnor Män Kvinnor Män 

Socialnämnden (SN) 6,45 4,40 6,89 3,21 

Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) 
4,14 4,75 3,80 3,39 

Kommunstyrelsen (KS) 4,58 2,60 6,45 5,27 

Total 4,96 3,24 5,07 3,69 

 

Inom Haparanda kommun konstateras att den 

totalasjukfrånvaron sjunker både för kvinnor och män. 

De grupper frånvaron minskar mest inom är män inom 

Kommunstyrelsen och kvinnor inom socialnämndens 
verksamhet. Inom barn- och ungdomsnämnden har en 

ökning skett hos båda grupperna under 2018. 

 

 

 

 

 
Sjukfr. 

dagar 

/snittanställd 

2018 

Kvin./Män 

2017 

Kvin./Män 
18 17 16 15 14 

SN 19,8 12,2 21,3 9,9 18,9 19,8 20,5 20,4 19,8 

BUN 16,1 11,7 14,9 12,9 15,1 14,5 15,3 13,2 13,2 

KS 6,5 9,6 10,6 19,9 8,3 16,3 9,2 14,6 23,1 

Totalt 17,4 11,7 18,0 13,8 16,2 17,0 17,2 16,3 16,6 

 

Antal sjukfrånvarodagar per snittanställd uppgår till 

16,17 vilket är en minskning med 0,89 dagar. Inom 

kommunstyrelsen har antal sjukfrånvarodagar per 

snittanställd minskat med 7,98 dagar. 
Antal tillsvidareanställda per 

nämnd 
2018 2017 2016 2015 2014 

Socialnämnden 380 389 407 383 372 

Barn- och ungdomsnämnden 331 332 327 330 335 

Kommunstyrelsen 70 67 69 60 59 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 7 5 4 4 

Total 788 795 808 777 770 

 

Antal tillsvidareanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har minskat med 7 personer under 2018. Inom 
Socialnämnden har det minskat med nio 

tillsvidareanställda och en ökning på tre 

tillsvidareanställda har skett inom Kommunstyrelsen. 

 
Antal månadsanställda per 

nämnd 
2018 2017 2016 2015 2014 

Socialnämnden 407 446 449 423 417 

Barn- och ungdomsnämnden 403 395 390 385 379 

Kommunstyrelsen 83 77 79 71 72 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 8 6 5 6 

Total 900 926 924 884 874 

 

Antal månadsanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har minskat med 26 personer under 2018. 

Inom Socialnämnden har den största minskningen skett 

med 39 personer och en ökning på 8 månadsanställda 
har skett inom barn- och ungdomsnämnden. Haparanda 

kommun har 112 visstidsanställda 2018, en minskning 

mot 2017 då det var 131 medarbetare som var 

visstidsanställda. 

 
Antal timanställda per 

förvaltning 
2018 2017 2016 2015 2014 

Socialnämnden 191 208 143 142 166 

Barn- och ungdomsnämnden 103 101 91 66 60 

Kommunstyrelsen 3 1 5 2 5 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 1 

Total 289 310 239 210 232 

 

Antal timanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har minskat med 21 personer under 2018, 
främst på grund av utvecklingen hos Socialnämnden 

(minskning från 208 till 191 timanställda) 

 

Medelålder 2018 2017 2016 2015 2014 

Kvinnor 49,29 49,91 49,93 50,66 51,57 

Män 49,69 49,98 50,89 50,53 51,36 

Totalt 49,34 49,92 50,13 50,56 51,52 

 

Medelålder inom Haparanda kommun har under de 
senaste åren sjunkit och fortsätter att göra det under 
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2018. Den totala medelålder för 2018 är 49,34 vilket är 

en minskning från 2017 på 0,58 år.  
Pensionsavgångar 

månadsavlönade 
19 20 21 22 23 Totalt 

Socialnämnden 6 15 5 12 16 54 

Barn- och ungdomsnämnden 7 6 11 11 13 48 

Kommunstyrelsen 3 1 5 2 4 15 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0 

Totalt 16 22 21 25 33 117 

Haparanda stad uppskattas ha 117 pensionsavgångar 

under en femårsperiod. De största grupperna är 

undersköterska, lärare inom grund- och gymnasieskola, 

förskollärare, handläggare och tekniker. 
Pensionsavgångar  

Lärare grundskola 7 

Lärare gymnasium 6 

Förskollärare 10 

Undersköterska 28 

Handläggare 6 

Tekniker 7 

 

Som statistiken ovan illustrerar kommer de största 
pensionsavgångarna under denna tidsperiod finnas hos 

undersköterskor, förskollärare, grundskollärare, 

gymnasielärare samt handläggare och tekniker. Tre av 

ovan nämnda yrkeskategorier återfinns hos barn och 

ungdomsförvaltningen. Förvaltning har under 

föregående år tillsatt bland annat totalt 11 personer inom 

förskola, i totalen är både förskollärare samt barnskötare 

inräknat. Inom området grundskola har totalt 14 

personer rekryterats och på gymnasieskolan har totalt tre 

personer tillsatts. Inom övriga pedagogyrken som 

resurspedagog, fritidspedagog, speciallärare och 
musiklärare är antalet tillsatta anställningar under 2018 

totalt 10. Inom socialförvaltningen har bland annat 28 

undersköterskor tillsatts under 2018. 

 

Observera att siffrorna ovan omfattar tillsvidare- och 

tidsbegränsadeanställningar samt vikariat. I statistiken 

inkluderas inte sommarvikarier hos socialförvaltningen.   

 

Strategier  

Haparanda Kommun arbetar bland annat med 

utgångspunkt i de rekryteringsstrategier som Sveriges 
Kommuner och Landsting listat som de mest effektiva 

strategierna för att tillmötesgå det framtida 

rekryteringsbehovet, läs mer om strategierna i rapporten 

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden (2018). 

Tillämpningen av strategierna varierar naturligt 

beroende på verksamhet och behov.   

 

En av SKL:s uttalade rekryteringsstrategier är att 

synliggöra jobben. Haparanda Kommun arbetar aktivt 

med att marknadsföra arbetsgivarvarumärket 

exempelvis genom arbetsgivarens sociala medier samt 

genom att synas i relevanta forum. I arbetet att 
marknadsföra arbetsgivarvarumärket är det 

betydelsefullt att visa upp en nyanserad bild av 

verksamheten och arbetsgivaren. Vilket i nuläget utförs 

av Haparanda stads medarbetare som visar upp sitt 

arbete på en av arbetsgivarens sociala medieplattformar. 

En medarbetare får under en veckas gång fritt visa upp 

sina arbetsuppgifter och verksamheten.  

 

Att skapa engagemang är ytterligare en rekryterings-

strategi som Haparanda stad arbetar med. Detta 

exempelvis genom att utföra medarbetarenkäter i syfte 

att ta fasta på attityder och upplevelser kring 

arbetsgivaren, ledarskapet och arbetsmiljön. Varje 

enskild arbetsplats involveras sedan i resultatarbetet för 
den specifika verksamheten. I nuläget sker även ett 

aktivt arbete med att se över olika arbetssätt och metoder 

för att skapa ett större engagemang samt delaktighet i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att bedriva ett 

arbete med att tillvarata kompetensen inom och utanför 

organisationen blir allt viktigare då rekryteringsbehovet 

i det svenska samhället generellt ökar. Rätt kompetens 

på rätt plats är viktigt och att behöva vara flexibel i sitt 

arbete kan anses bli allt mer viktigt. Betydelsen av att 

vara flexibel i sitt arbete är även något som betonas i 

Haparanda stads medarbetaridé och lönekriterium, 
vilket utgör organisationens gemensamma värdegrund.    

 
”När en vakans föreligger uppstår en utmärkt situation att se 

över organisationen på arbetsplatsen. Fundera över vad 
organisationen behöver både i dag och i framtiden. Det 
handlar om syftet med verksamheten och vad som ska 
uppnås”.  

 

Citatet är taget ur Haparanda stads rekryteringspolicy 

och ska tillämpas överallt inom hela organisationen. Vid 

en mer pressad arbetsmarknad ökar betydelsen av att ta 

tillvara på kompetensen och nyttja den fulla potentialen 
hos arbetsgivaren.  

 

Arbetsmiljö 

Utöver att arbeta med ovan nämnda 

rekryteringsstrategier är arbetsmiljön en betydelsefull 

faktor för att verka som en attraktiv arbetsgivare och 

minska sjukfrånvaron. Inom socialförvaltningen har en 

riktad satsning utförts i syfte att främja hälsan för en 

målgrupp som bedriver arbete i brukares privata hem. 

Detta är en målgrupp där den fysiska arbetsmiljön kan 

vara problematisk att arbeta med och av den 

anledningen är detta i nuläget en grupp som 
arbetsgivaren fokuserar extra mycket på. För att fortsätta 

ge chefer stöd i att bedriva det systematiska 

arbetsmiljöarbetet genomförs en omfattande 

arbetsmiljöutbildning, som vänder sig till chefer och 

skyddsombud. Utbildningen innehåller sex olika delar 

och omfattar bland annat lagar och avtal, frisk- och 

riskfaktorer i arbetsmiljön, undersökning, 

riskbedömning och uppföljning, roller i 

arbetsmiljöarbetet samt hur arbetsmiljöarbetet kan 

utvecklas genom samverkan.  Samtliga delar ger en 

grundläggande kunskap och verktyg för att bedriva ett 
gott arbetsmiljöarbete i samverkan. För att ta reda på 

risker och avvikelser i arbetet används systemet KIA- 

kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. 

Genom arbetssättet med rapporteringssystemet kan 

eventuella problem upptäckas, för att förebygga ohälsa 

i arbetet. 
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3.2 Sammanfattning viktiga förhållanden för resultat & ställning 

 

I Kommunens årsredovisning innehåller ett kapitel analyser samt upplysningar om förhållanden som är viktiga för 

bedömningen av koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning. Dessa är indelade i omvärlds-, 

verksamhets- och finansiella risker. Hanteringen av dessa risker är slutligen sammanfattad i en tabell som även redovisas 

i denna budget och strategiplan. 

 

 
Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

 

Risk för befolkningsminskning med 

150 individer kommande tre år 

medför minskade intäkter från skatter 

och statsbidrag.   

Kommunala koncernen - Översyn av servicenivåer 

- Översyn av lokalbehov 

- Samordning inom koncernen 

- Interkommunal samverkan 

Demografisk 

befolkningsförändring 

Låg födelsetal och fler andel äldre i 

befolkningsstrukturen 

Kommunen - Omprioritering av resurser 

- Lokalbehovsutredning 

- Förändring lokalstruktur  

Ökad arbetslöshet 

 

Risk för ökad arbetslöshet kan 

medföra minskade skatteintäkter samt 

utökade kostnader för försörjnings-

stöd. 

Kommunen - Införande av arbetsmarknadsenhet 2018 

- Konsultstöd för företagsetableringar och 

nyföretagande 

Förändrad lagstiftning 

 

Ökade myndighetskrav Kommunala koncernen - Ökad kostnad avloppsrening 

- Anpassning lokaler särskilt boende 

- Fjärrvärme ökad kostnad 

Verksamhetsrisk    

Personal 

 

Upprätthålla planerad bemanning med 

utbildad personal. Negativa effekter 

på personal och kvalitet vid vakanser. 

Högre sjukfrånvaro 

Kommunen - Vikariepool 

- Konsultstöd 

- Friskvårdsinsatser 

- Bemanningsutbildning 

- Välfärdsteknik 

Ökat underhållsbehov Ökade oväntade reparationer och 

underhåll på fastighet, VA, gator & 

väg 

Kommunstyrelsen - Nya underhållsplaner 

- Utökad tjänstetillsättning 

Oegentligheter & fel Ökad kontroll av livsmedel, bygg och 

miljöstörande verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden - Ökad tillsyn 

- Intern kontrollplan 

Elevhälsa Dåligt mående samt sämre resultat i 

skolan 

Barn- och ungdomsnämnden - Kompetensutveckling Personal 

- Satsningen inom Norrbottens bästa skola 

- Satsning på föreningsliv 

- Satsning på hälsofrämjande 

skolutveckling 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning medför betydande 

kostnader vid ökad räntenivå 

Kommunala koncernen - Policy för räntebindning 

- Investeringsprövning - kassaflöde 

- Räntederivat 

- Mål på självfinansierade investeringar 

Valutarisk 

 

Ökad kostnad vid försvagad krona 

gentemot Euro 

Kommunala koncernen - Fakturering i SEK (valutarisk på motpart) 

till utländska samarbetspartners 

- Möjlighet till valutakurssäkring 

(Haparanda Värmeverk) 

- Egen produktion (Haparanda Värmeverk) 

Likviditetsrisk Hög pensionsförpliktelse 

(ansvarsförbindelsen). Höga 

utbetalningar medför 

likviditetspåverkan. 

Kommunen - Finansiella placeringar för att möta 

toppar av pensionsskuldens utbetalningar 

- Finanspolicy för placering 

 

- Försäkring för delar av pensionsskuld 

(1998–1999)  
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4. STRATEGIDIALOG 

Kommunens budgetprocess innefattar från 2017 en 

strategidialog, där nämnderna och de kommunala 

bolagen har fått beskriva sina utmaningar i en skriftlig 

rapport och en strategidialogdag har genomförts med 

ansvariga politiker och tjänstemän. Nedan är en 

sammanfattning över respektive nämnds nuläge och 

utmaningar utifrån rapporten och strategidialogdagen.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har under 2018 haft en budget på 

78,8 mkr. Det ekonomiska utfallet för kommunlednings-

förvaltningen 2018 blev slutade med ett överskott om 
0,8mkr jämfört med budget. Budgetavvikelsen finner 

sin förklaring i lägre personal- och kapitalkostnader än 

budgeterat samt lägre ersättning för kollektivtrafik. För 

den tekniska enheten beror underskottet pga. 

kostnaderna för snöröjning har stigit avsevärt under 

2018. 

 

Investeringsbehoven inom kommunen är fortsatt stora 

och prioriteringar är nödvändiga. Inom äldreomsorgen 

är behovet av platser akut pga. brister i lokaler men 

också ökad efterfrågan pga. den allt äldre befolknings-

strukturen. Inom skolan är behovet av annan karaktär, 
allt färre barn ställer krav på anpassningar och 

modernisering av lärmiljöer. Samtidigt som skolan har 

stora utmaningar gällande resultat och måluppfyllelse. 

Bristande underhåll av fastigheter, energi, vägar och va 

under många år innebär akuta investeringsbehov och 

underhållet måste långsiktigt utvecklas och stärkas. 

 

Behoven inom digitaliseringen är också stora, det 

handlar om teknik/infrastruktur, konsulter, bredband, 

licenser etc. Här krävs eftertanke och mod, att satsa för 

framtiden och samtidigt välja rätt inriktning. Haparanda 
måste ha en modern och effektiv verksamhet för att 

möta framtida utmaningar. 

 

Hur finansieringen av investeringarna ska ske är en 

mycket viktig fråga. Det finns ett visst utrymme inom 

befintlig ram och därutöver ett möjligt låneutrymme. 

Investeringsutrymme inom befintlig ram fordrar dock 

goda ekonomiska resultat i ordinarie verksamhet, vilket 

kommunen haft de senaste åren. Behoven och 

omfattningen på diskuterade kommunala 

investeringarna är i sådan omfattning att tydliga 
prioriteringar krävs inför politiska beslut. I samband 

med detta är det viktigt att ta med sig att dagens beslut 

om investeringar kommer betalas av kommande 

generationer under lång tid framöver. 

 

Gällande driftskostnadernas utveckling så medför 

ovanstående investeringsbehov både ökade och 

minskade driftskostnader för kommunen som helhet. 

Omvärldsanalysen pekar därutöver på förväntade ökade 

driftskostnader inom många olika områden t ex 

arbetsmarknad, digitalisering, infrastruktur, 

kompetensförsörjning, informationssäkerhet,  

hållbarhetsfrågor, utanförskapet och andra kända eller 

okända lagstadgade förändringar. 

 

De framtida driftsramarnas storlek påverkas därutöver 

av politiska prioriteringarna t ex kultur, turism, 

näringsliv eller andra satsningar som bedöms stärka 

kommunens attraktivitet. Hur vill politiken att övriga 

delar av kommunens verksamhet ska utvecklas, detta är 

viktigt att tydliggöra i det kommande visionsarbetet som 

påbörjas under 2019. 
 

Socialnämnden 

 

Socialnämnden har för verksamhetsåret 2019 en budget 

om 251,5 mkr. För att klara detta har socialnämnden för 

verksamhetsåret 2018 anpassat verksamhetens 

kostnader efter den tilldelade budgetramen och kan för 

2018 uppvisa en budget i balans. 

 

IFO ser en förbättring gällande resultatet för andelen 

barn 0–12 år som inte återkommit till socialtjänsten efter 
avslutade utredningar och insatser. Andelen barn som 

inte återkommit till socialtjänsten var 2018 (80 %), 

vilket är en klar förbättring från 2015 års nivå (63%). En 

sämre utveckling återfinns inom åldersgruppen 13–20 år 

där IFO ser en försämring med 40 % från 2015 års nivå 

gällande andelen personer som inte återkommit till 

socialtjänsten. Sett över tid har det skett en 

resultatförsämring både för pojkar och flickor. Den stora 

förändringen gäller flickor där ett förändrat beteende har 

observerats. Flickorna bedöms ha utvecklat ett mer 

aggressivt beteende och blivit mer utåtagerande. Detta 

förklaras till viss del av övergången från alkohol till 
tyngre droger men även miljön (problematiska grupper) 

och kulturen flickorna vistas i. 

 

Andelen ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem har ökat i Haparanda, bland både 

män och kvinnor. Öppenvården har under 2018 nått ut 

till fler individer och medvetenheten för verksamhetens 

tjänster har ökat. 

 

Inom ekonomiskt bistånd betalades 8,0 mkr år 2017 ut i 

försörjningsstöd till sökande individer och för 2018 låg 
kostnaden på 9,7 mkr. Trenden har sedan tre år tillbaka 

varit att utbetalningen av försörjningsstöd ökar år till år. 

 

En positiv effekt som uppstod vid avskaffandet av 

arbetstidsmodellen 3-3 var att personalen kunde 

spendera mer av den arbetade tiden hos vårdtagaren. 

Effekten av detta synliggörs tydligt i den senaste 

brukarundersökningen inom det särskilda boendet, där 

den uppmätta kvaliteten ökat med 15 %. 

 

Åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med 194 

personer om 5 år. De tre kommande åren förväntas 
åldersgruppen växa med i genomsnitt 60 personer per år. 

Den uppskattade kostnaden för demografin blir således 

4,0 till 4,5 mkr per år. Socialnämnden bedömer att 

nuvarande budgetram är tillräcklig med en beviljad årlig 

utökning av ramen (3,5-4 mkr/år) som baseras på den 
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demografiska utvecklingen i kommunen. Alternativa 

boendeformer behövs för att kunna hantera den 

demografiska utvecklingen i kommunen. I samband 

med nybyggnationen av trygghetsboenden kommer 

socialnämnden att kunna skapa ett mellan-boende. 

 

Det finns ett akut behov av SÄBO-platser för äldre de 

kommande åren. IVO (Inspektionen för vård och 

omsorg) har gått ut med att SÄBO platserna på Klippan, 

övre plan (tidigare Vardaga) inte uppfyller kraven på 
ändamålsenliga lokaler enligt socialtjänstlagen. 

 

Barn och ungdomsnämnden 

 

Barn- och ungdomsförvaltningens resursfördelning har 

sett liknande ut under en lång tid men de senaste åren 

har förvaltningen haft effektiviseringskrav på sina 

verksamheter. För- och grundskoleverksamheten har 

den största budgetandelen på 56 % av den totala 

budgeten på 255,2 mkr  år 2018, vilket motsvarar 143,3 

mkr. Därefter är ungdomsutbildningen/vuxenlärandet 
med 17 %, 43,3 mkr. Bokslutet för år 2018 landade på 

ett resultat på +0,5 mkr. Prognoserna har för nämnden 

varit stabila under året. Utmaningen blir att se över den 

befintliga verksamhetsstrukturen och samtidigt 

vidareutveckla den för att förbättra resurseffektiviteten 

och att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att klara 

sin skolgång i linje med nämndens mål att Haparanda 

ska ha Norrbottens bästa skola. 

 

Haparandas kostnader för förskolan ligger i nivå med 

riksgenomsnittet. Det är inom förskoleverksamheten 

förvaltningen planerar att göra effektiviseringar, då de 
minskade barnkullarna påverkar först. För kostnaden för 

grundskola visar statistiken på en låg siffra, detta är dock 

missvisande i jämförelse med andra kommuner på grund 

av att Torneås elever som går på Språkskolan räknas 

med i elevunderlaget  

 

År 2015 beslutade Barn- och Ungdomsnämnden om ett 

nytt övergripande mål för förvaltningen: Haparandas 

skolor ska bli Norrbottens bästa Medel har avsatts 

utöver ordinarie budget för att kunna satsa extra på 

kompetensutveckling, rekrytering och löner. Fokus de 
första åren har varit att identifiera ett nuläge tillsammans 

med elever och personal. En viktig del i 

utvecklingsarbetet är att skapa delaktighet. Detta är en 

flerårig process, alla inblandade parter behöver 

involveras, såväl förvaltning och politiker som rektorer, 

personal, elever och föräldrar. 

 

Utmaningen för skolorna i Haparanda finns i att höja 

måluppfyllelsen och minska skillnader i pojkarnas och 

flickornas resultat. 

 

Genom att alla elever: 

1. ska ha samma chans att nå kunskapskraven 

2. ska känna sig trygga och må bra 

3. kan bli vad de vill 

 

Vi fokuserar på att utveckla: 

 

1. elevernas hälsa och relationsbyggandet 

2. språkutvecklingen i alla ämnen 

3. IKT som verktyg i lärandet 

 

Hur och när vet vi att vi nått målet? 

 

• När alla elever som går ut åk 9 är behöriga till 

ett nationellt program i gymnasiet. 

• När eleverna efter ett gymnasieprogram får 

gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen 

eller en högskoleförberedande examen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om mål för sitt 

verksamhetsområde, verksamhetsbudget, samt om 

åtaganden för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamheten har följts upp genom kvartalsrapporter 

samt vid förvaltningens information vid varje 

nämndssammanträde. Målen har huvudsakligen 

uppfyllts. 
 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2018:1 

God samhällsservice 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2018:2 

Implementera Barnkonventionen 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2018:3  

Säkra Torneälvens Vattenkvalitet 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2018:4  

God byggnadsvård i Haparanda kommun 
 

Samhällsbyggnadsnämnden med förvaltningen har en 

driftsbudget (rambudget) om ca: 4 MSEK enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2017-10-23 §100 med tillhörande 

Budget och strategiplan 2018–2020. Kostnaden per 

invånare för samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde inklusive uppdragen till kommun-

styrelsen är ca: 414 sek/år. Förvaltningen har under 

2018 hållit sin budget med ett överskott på 0,7 mkr 

överskottet finner sin förklaring i periodvis obesatt 

tjänst samt återföring av (bygglovsavgift för Patan) som 
bokförts på året då det projektet avslutats av 

projektägaren. 

 

Inom SBN har handläggarna flera specialområden inom 

sitt uppdrag. Styrkan med detta är att vi har en flexibel 

organisation med breda kunskaper som kan möta 

förändringar inom sina tillsynsområden. Nackdelen är 

att tiden för specialisering inom 

ämnesområden/tillsynsområden är liten och att 

spetskompetens inom enstaka områden därför inte kan 

uppnås. Organisationen är sårbar då många av tjänsterna 

är ”ensamtjänster” där frånvaro kan drabba 
produktiviteten hårt. 
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Omvärldsbevakning  

Politiska  

• Största hotet är centraliseringsiver 

Ekonomiska  

• Staten har aviserat höjda krav på tillsyn inom 

områdena tobak och hårdare krav på 

nedkortade handläggningstider inom plan- och 

byggområdet.  

• Kommunen behöver stärka sig på sikt avseende 

alkohol och tobakstillsyn, hållbarhets- och 

klimatfrågor samt service och tillsyn inom 

plan- och byggområdet  

• Förvaltningen handhar inte investeringar. 

Sociala  

• Kompetensförsörjningen 

• En osäkerhet kring människors föda  

• demografiska utmaningarna  

• Kommunala tjänster 

Teknologiska  

• Förvaltningen:  

o Arbetar konsekvent sedan flera år med att 

utveckla så många digitala tjänster som 

möjligt 

o Agerar proaktivt med rådgivning och 

kampanjer 

o Tar fram riktlinjer och praxis som 

förenklar handläggningen och kortar ned 

handläggningstider 

o Samarbetar med Övertorneå avseende 

alkoholtillsyn m.m. 

o Samarbete med Kalix avseende Havsplan 

o Samarbete med Torneå avseende 

▪ Kartor/GIS-verksamhet 

▪ Ortofoto över HaparandaTorneå 

▪ Europan 14 

▪ Eu-parken och dess innehåll/attraktion 

▪ Översvämningsskyddsfrågor 

(Näränperä damm) 

▪ Logistikfrågor (Kollektivtrafik, Ring-

linje, Persontåg, Godsbangård) 

Miljömässiga  

• Klimatfrågan behöver beaktas i 

samhällsplaneringen och vid infrastruktur-

arbeten för att möta exempelvis 

översvämningsrisker, skyfallsregn etc. 

• Kommunen behöver stärka sitt 

hållbarhetsarbete 

Lagstadgade  

• Vilka lagar och regler kommer indirekt och 

direkt påverka nämndens verksamhet och vilka 

möjligheter och utmaningar finns det? Hur kan 

vi möta dem? 

• Staten kräver fler och fler dokument och 

handlingsplaner inom verksamhetsområdet 

(bostadsförsörjningsprogram etc.), 

byråkratisering, inte effektivisering tycks stå 

på den statliga agendan, många gånger är 

planer viktigare än åtgärder i de riktlinjer, 

undersökningar och enkäter som kommuner 

ska svara upp till 

Haparanda Värmeverk 

 

Nulägesanalys  

 

Företagets organisation och styrning 

Driftorganisationen består av två ordinarie personer 

anställda av Haparanda kommun. För att klara 

beredskap alla dagar, nätter och helger anlitas externt 

beredskapsbolag. Administration/kundservice, 

redovisning, controller och VD består av totalt ca två till 
två och en halv person. 

 

Styrelse 

Styrelsen består av fem personer och leds av ordförande 

Hans Stålnacke, som extern ledamot. Övriga fyra 

personer i styrelsen är politiskt tillsatta. Styrelsen har 

fyra suppleanter. VD Pär Gabrielsson är föredragande i 

styrelsen. Styrelsens arbetsordning stipulerar fyra möten 

per år.  

 

Ekonomi 
Bolaget omsätter ca 40 Mkr och har år 2018 ett 

rörelseresultat på ca 5 Mkr. Det egna kapitalet uppgår 

till ca 68 Mkr och soliditeten mäter ca 76 %. Det totala 

tillgångarna uppgår till ca 90 Mkr där likvida medel 

utgör ca 24 Mkr. De materiella anläggningstillgångarna 

uppgår till ca 55 Mkr där ca 80 % utgörs av 

distributionsledningar. Verksamheten bedöms som 

resurseffektiv.  

 

Större projekt 

För att klara framtidens värmebehov pågår en 

förprojektering vilket syftar till att uppföra ett nytt 
värmeverk i anslutning till Industriområdet Nausta 

bakom Bilprovningen. 43500 m2 tomtmark är anskaffad 

och avstyckad. Det nya verket skall på sikt ersätta gamla 

pannan som ligger på Handelsområdet. Projektet, som 

klassificeras som ett miljötillståndspliktigt ärende 

kommer tidigast att påbörjas under 2019. Enligt senast 

justerade tidplan bedöms ett nytt värmeverk vara klart 

under 2021.  

 

Stiftelsen HaparandaBostäder 

 
Haparandabostäder stiftades 1988. Stiftelsen är ett 

allmännyttigt bostadsföretag som har till syfte att inom 

Haparanda kommun förvärva, förvalta fastigheter eller 

tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och 

kollektiva anordningar. Stiftelsen har inga egna 

anställda utan tjänster köps in av Haparanda kommun 

via ett samarbetsavtal. Stiftelsen förvaltas av Haparanda 

kommuns tekniska enhet och ekonomikontor och 

sysselsätter ca 7 tjänster. Haparanda bostäder förvaltar 

idag 522 lägenheter i områdena Centrala Haparanda, 
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Seskarö och Nikkala. Under 2018 har 26 lägenheter i 

Karungi sålts av.  

 

Under perioden 2014–2017 har omsättningen sett en 

ökning på 7 %. För ett bostadsföretag är 

uthyrningsgraden en av dom viktigaste faktorerna för 

företagets vällevnad. Har företaget en hög vakansgrad 

så urholkar det ekonomin i relativt rask takt. Det är en 

hög vakans (ca 10%) på lägenheter som tidigare år gjort 

att resultaten varit sämre. Senare år har vakansläget sett 
betydligt bättre ut med vakanser på ca 5% av stiftelsens 

bestånd vilket medfört ett bättre resultat. 

 

 Till framtiden planeras att minska 

skuldsättningen med 3 mkr per år för att 

förbättra den ekonomiska ställningen. 

 Vidare behövs investeringar göras i löpande 

underhåll och energibesparande åtgärder. För 

detta krävs att vakansgraden är fortsatt låg.  

 Efterfrågan på bostäder i de yttre 

kommundelarna är svag därför har arbetet med 

att ställa om fastighetsbeståndet inletts. Det 

innebär att avyttra där efterfrågan är svag och 

att expandera där det finns efterfrågan. 

 Under 2018 har samtliga 26 lägenheter sålts av 

i Karungi. Det finns en brist på små lägenheter 

(ettor och tvåor) och även en viss efterfrågan 

på större lägenheter (fyror och femmor) i 

centrala Haparanda, målsättningen är att kunna 

börja producera nytt där efterfrågan finns.  

 Synkronisera kommunens och Habos 

lokalstruktur. 

Bottenvikens Reningsverk 

 

”BRAB syfte är att rena avloppsvatten från Haparanda 

kommun samt Torneå stad till bästa möjliga kvalitet till 

lägsta möjliga kostnad’’ 
 

BRAB:s verksamhet står under uppsikt av myndigheter. 

Kvartalsvisa rapporter skall redovisas.  

 

Fr.o.m. 2017-01-01 har BRAB fått ett nytt tillstånd att 

bedriva verksamhet. Det nya tillståndet är inte 

tidsbegränsat utan gäller tillsvidare.  

 
Värde Reduktionskrav 

Fosfor                      0,7 mg/l       85%,  Gäller t.o.m. 2019-06-30 

Fosfor 0,5 mg/l       85%,  Gäller fr.o.m. 2019-07-01 

Fosfor                       0,5 mg/l       95%,  Gäller fr.o.m. 2023-06-01 

BOD7* 15 mg/l        90%   Avtalet är tillsvidare 

 
*Biokemisk syreförbrukning under 7 dygn. Mängden syre som 

förbrukas vid nedbrytning av organiska ämnen. 

 

Kostnadsutvecklingen har varit något stigande. Detta 

beror till största delen på ökade kostnader för underhåll, 

reparationer p.g.a. gammal och föråldrad maskinpark. 

Det har också varit ett större läckage under 2017 som 

påverkade kostnaderna 2018.  

 

Ökningen har varit ca 29% under de senaste 5 åren, dvs 

drygt 5,8%/år. Behov av framtida investeringar är 

Fastigheterna, Ny matarledning, ny huvudledning samt 

en automatiserad driftövervakning tillsammans med 

Haparanda Kommun.  
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5. KOSTNADSNIVÅER 

För att bedöma om en kommun är kostnadseffektiv kan jämförelser göras mot standardkostnad (en teoretisk beräknad 

kostnad givet den struktur kommunen besitter). Varje år uppdateras dessa siffror under juli/augusti och presenteras på 

www.kolada.se. Ett av målen för god ekonomisk hushållning för kommunen är att nettokostnadsavvikelse för respektive 

verksamhet skall minska årligen för att uppnå balans i ambitions och effektivitetsnivå. 

Haparanda - Jämföraren 
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6. MÅL, INRIKTNINGAR & INDIKATORER 
 

Nedan redovisas gällande inriktningar, mål och indikatorer som ligger till grund för kommunens och dess 

bolag verksamhetsplanering kommande period. 

 
6.1 God ekonomisk hushållning 

 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens och de kommunala bolagens finansiella som 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 

 

 Nämnder, bolag och styrelsen ska: 

 

• ha god budgetföljsamhet som ett prioriterat mål. 

• löpande under året följa upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallen. 

• vid en budgetavvikelse för helåret på 0,5 % upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska 

uppnås och som vidarerapporteras till kommunstyrelsen.  

• ha en tillräcklig intern kontroll. 

• ha en rättvisande och aktuell redovisning. 

Utöver kommunfullmäktige inriktningsmål har staden tagit fram specifika mål för att bedöma 

kommunkoncernens ekonomiska ställning samt mål för god ekonomisk hushållning, vilket fastställts av 

kommunfullmäktige under 2015. Dessa kan revideras när den årliga budget och strategiplanen fastställs. 

 

Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning för Kommunkoncernen  

Resultatöverskott på 2 % av skatter- och statsbidrag  
 

 

Kommunkoncernens årliga nettoamortering skall vara minst 10 mkr på befintlig låneskuld. Därutöver skall vid 
försäljning av värdepapper, fastigheter eller mark (inklusive resultatet av exploateringsverksamhet) minst 50 % av 
likviderna amorteras. 

Investeringar skall vara självfinansierade. 

Kommunkoncernens soliditet skall stärkas årligen för att ett långsiktigt mål om 60 % soliditet exklusive 
ansvarsförbindelse skall uppnås. 

Driftens budgetavvikelse skall vara 0 eller positiv 

Kommunens likviditet skall motsvara minst 5,0 % av skatter och statsbidrag 

 
Sjukfrånvaron skall minskas årligen och vara lägst i Norrbotten. 

 
Energiförbrukningen skall minska med 2,5 % i kommunkoncernens fastighetsbestånd. 

Nettokostnadsavvikelse* för respektive verksamhet skall minska årligen för att uppnå balans i ambitions och 
effektivitetsnivå: 
 

- Förskola 

- Fritidshem 

- Grundskola 

- Gymnasieskola 

- Individ- och familjeomsorg 

- Äldreomsorg 

Nämnderna bör på nämndnivå följa upp och analysera ev. avvikelser för sina specifika verksamheter, t ex kostnad per 
elev, kostnad per brukare etc. 
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6.2 Kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige har 10 övergripande inriktningar (mål) mot Vision 2020. Under den kommande 

perioden prioriteras följande områden som ska ligga till grund för nämndernas målarbete. 
 

 
 
Förändringar driftbudget – KF 

 
Kommunfullmäktige         
Förändring drift tkr 2019 2020 2021 2022 
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 7 091 7 091 9 641 12 141 
          
Förändring drift tkr 2019 2020 2021 2022 

Resolutionsfond   2 500 2 500 2 500 
Revisionen   50     
          
          
          
Ospecificerat sparkrav         
Total drift förändring  0 2 550 2 500 2 500 
          
Ny budgetram Kommunledningsförvaltning 7 091 9 641 12 141 14 641 
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6.3 Kommunstyrelsen 

Mål 

   

    

KF Inriktningar KS mål 2020 Beskrivning  Indikator 

Arbeta för minskad 
arbetslöshet 

 

Arbeta för ökad 
företagsamhet  

Ett starkt 
näringsliv 

Genom offensiva satsningar i hela kommunen 
verka för  

• Ökad företagsamhet  

• Differentierat näringsliv 

• God service  

• Aktiva arbetsmarknadsinsatser  

• Stimulera besöksnäringen 

 

• Antal nya företag 

• Svensk näringslivranking  

• Insikt SKL 

• Arbetslöshetsstatistik  

• Antal praktikplatser  

• TEM-rapport 

Attraktiv arbetsgivare Vara en 
attraktiv 
arbetsgivare  

Genom hållbart och långsiktigt arbete 
förbättra och utveckla  

• Jämställdhet  

• Arbetsmiljö  

• Kompetensförsörjning  

 

• Medarbetarundersökning  

• HME  

• Sjukfrånvaro  
 

Förbättra folkhälsan  

 

Förbättra 
folkhälsan 

Genom hållbart och långsiktigt arbete 
förbättra och utveckla  

• Välmående  

• Trygghet 

• Drogförebyggande insatser  

• Stärkt föreningsliv  

• Demokrati  

 

• Hälsa på lika villkor 

• Valdeltagandet (var fjärde år)  

• Trygghetsundersökning  

• Drogundersökningen  

• Antal 
föreningsaktiva/aktiviteter   

Hållbar, långsiktig och 
klimatsmart verksamhet  

 

Utveckla HATO som 

besöksort 

 

Utveckla samarbetet i HATO 

Vara ett 
starkt 
varumärke  

Genom strategiska insatser stärka och 
utveckla  

• Information och kommunikation  

• I dialog uppfylla medborgarnas 
förväntningar  

• Identitet och tillhörighet  

• Samverkan med andra 

 

• Antal medborgardialoger 

• Antal event  

• Antal samverkansprojekt  

• Information till alla 

• NKI 

Säkerställa trygga 
leveranser av vatten och 
avlopp  

 

Arbeta för god infrastruktur 
via järnväg och säkrad 
kvalitet på kommunens 
vägnät 

Hållbar 
infrastruktur  

Genom hållbara investeringar förbättra, satsa 
och utveckla  

• Miljön 

• Kommunal infrastruktur  

• IT och bredband  

• Person- och godstrafik  

 

• Energieffektiviseringar 

• Andel bredbandsanslutna  

•  Investeringar  
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Förändringar driftbudget- KS   

Kommunledningsförvaltning         
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 43 630 47 102 49 202 50 202 
          
Förändring drift tkr 2019 2020 2021 2022 

Riktad satsning på ledare (samtliga nämnder) 2 000       
Persontågsmiljon driftstart     1 000   
Bredband         
Näringslivssatsning 1 760 1 000     
Kollektivtrafik   1 100     
          
Ospecificerat sparkrav -288       
Total drift förändring  3 472 2 100 1 000 0 
          
Ny budgetram Kommunledningsförvaltning 47 102 49 202 50 202 50 202 
          

Teknisk förvaltning 2019 2020 2021 2022 
          
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 25 467 26 799 26 799 26 799 
          
Förändring drift tkr         
Ökade medel för drift & underhåll (fastighet, vinterväghållning) 1 500       
          
          
          
Ospecificerat sparkrav -168       
Total drift förändring  1 332 0 0 0 
          
Ny budgetram Tekniska förvaltning 26 799 26 799 26 799 26 799 
          

Räddningstjänst 2019 2020 2021 2022 
          
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 7 382 7 333 7 333 7 333 
          
          
          
Ospecificerat sparkrav -49       
Förändring drift tkr         
Total drift förändring  -49 0 0 0 
          
Ny budgetram Räddningstjänst 7 333 7 333 7 333 7 333 
Summa kommunstyrelsen 81 234 83 334 84 334 84 334 
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6.4 Barn och ungdomsnämnden  

Mål Barn & ungdomsnämnden 2020 

 
KF prioritering 

Barn och ungdomsnämndens mål 
2020 

Beskrivning Indikatorer  

11. Säkerställa en 
kvalitativ lärande 
miljö för alla barn & 
ungdomar 

 

Norrbottens bästa skola för högre 
måluppfyllelse 

 

Ledarskap och arbetsro i 
klassrummet samt övriga lokaler 

 

Utveckla/fördjupa kontakten med 
hemmet 

 

 

Trygghet och självkänsla, ännu 
mera arbetsro, sätta tydliga 
gränser 

 

Engagera föräldrar, särskilt i 
förskoleålder 

Meritvärden 9 

Andel behöriga till nationellt prgram 
på gymnasiet  

Resultat av elevhälsosamtal/enkät 

Problemisk skolfrånvaro 

 

Andel föräldrar på föräldramöte, 
Andel ej genomförda 
Utvecklingssamtal, enkät om 
föräldranöjdhet med kontakter 

 

10. Utveckla samarbetet 
i HaTo 

 

 

Skapa nya samarbeten mellan 
Haparanda och Tornio inom 
nämndens ansvarsområden 
 

   

6. Förbättra folkhälsan Förbättra samarbetet inom det 
förebyggande området. 

 

Utveckla och sprid 
ungdomsverksamheten 

Utbildning drogförebyggande 
arbete, tidigare utbildning, tidigare 
upptäckt, tidigare insatser. 

 

Sprid verksamhet till skolor 

 

 

 

Antal besökare 

 

7. Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Personalens arbetsmiljö, både den 
fysiska och psykosociala 

Könsfördelning anställda i 
förskolan, mål 50% 

Andel chefer med upp till 30 
medarbetare 60%,  

Omsättning anställda 

Medarbetarundersökning 
 

 

 

Förändringar driftbudget BUN 

  2019 2020 2021 2022 
Barn och ungdomsförvaltningen         
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 255 209 251 914 249 414 244 382 
          
Förändring drift tkr         
          

Skyttecenter KF §32 2018     -625   

Kukkola kulturby   500     

Föreningsservice   500     

Effektivisering demografi (skola/fritid/kultur) -2 000 -3 500 -4 407 -2 020 

          

          

          

          
Ospecificerat sparkrav -1 295       
Total drift förändring  -3 295 -2 500 -5 032 -2 020 
Ny budgetram 251 914 249 414 244 382 242 362 
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6.5 Socialnämnden 

 

Mål Socialnämnden 

KF inriktning  Socialnämndens mål 2019 Indikatorer 

6. Förbättra 
folkhälsan 

Arbeta aktivt för jämlikhet i hälsa 
och levnadsvillkor. 

- Anmälda brott om grov 
kvinnofridskränkning 

 

- Anmälda misshandelsbrott mot 
kvinnor, inomhus i nära relation 
med offret i kommunen 

7. Attraktiv 
arbetsgivare 

Medarbetarna inom verksamheten 
ska ha rätt kompetens att utföra sitt 
uppdrag. 

Andel av tillsvidare anställda med 
adekvat kompetens 

 

8. Hållbar, långsiktig 
och klimatsmart 
verksamhet 

Brukaren ska vara delaktiga i 
utförandet av de insatser som ges. 

 

Tillgängliggöra all information till 
invånarna om socialförvaltningens 
servicetjänster.  

 

 

Andel av brukarna som har aktuell 
genomförandeplan.  

 

 

 

9. God ekonomisk 
hushållning 

Ett långsiktigt och förebyggande 
arbete som skapar god kvalitet och 
en budget i balans. 

Nettokostnadsavvikelser och 
bokslutsresultat 

 

10. Utveckla 
samarbetet i HaTo 

 

Utveckla samarbetet med andra 
kommuner och aktörer 

 

 
 

Förändringar driftbudget SN 

 
Socialnämnden 2019 2020 2021 2022 
          
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 248 715 252 460 255 560 258 060 
          
Förändring drift tkr         
Resolutionsfond 5 000       
Demografi   2 500 2 500 2 500 
Nytt boende 20 platser halvår       7 500 
Anhörigvårdsbidrag   600     
          
          
          
          
          
          
Ospecificerat sparkrav -1 255       
Total drift förändring  3 745 3 100 2 500 10 000 
Ny budgetram 252 460 255 560 258 060 268 060 
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6.6 Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden 

 
KF prioritering 

SBN mål 2020 Beskrivning Indikatorer 

5. Arbeta för god 
infrastruktur via järnväg 
och säkrad kvalitet på 
kommunens vägnät  

Tryggare och säkrare trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter 

Genom offensiva satsingar i 
kommunen verka för 

• Säkrare trafikmiljö 

• Mindre trafikolyckor 

• Bättre vägar 

Antal insatser för en tryggare 
trafikmiljö 

6. Förbättra folkhälsan 

 

Förbättra folkhälsan Genom hållbart arbete förbättra  

• Välmående 

• Hälsa 

Hälsa på lika villkor 

6. Förbättra folkhälsan Vi ska veta vad vi äter Genom insyn och arbete verka för 

• God hälsa för 
medborgarna 

• Välmående 

Antal utförda livsmedelsinspektioner 

11. Utveckla HATO som 
besöksort 

 

5. Arbeta för god 
infrastruktur via järnväg 
och säkrad kvalitet på 
kommunens vägnät 

En trivsam kommun Genom insatser verka för 

• En kommun man vill bo i 

• Trygghet 

• Gods och persontrafik 

Trivsamhetsenkät 

Tågtrafik 
 

 

Förändringar driftbudget – SBN 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 2020 2021 2022 
          
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 4 099 4 099 4 099 4 099 
          
Förändring drift tkr 

        
          
          
          
Ospecificerat sparkrav         
Total drift förändring  0 0 0 0 
          
Ny budgetram 4 099 4 099 4 099 4 099 
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7. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Nedan redovisas de antaganden som gjorts gällande budgetförutsättningarna för den kommande treårsperioden. Under de 

kommande åren kommer kostnadsutvecklingen inom den kommunala verksamheten innebära att nya arbetssätt, rutiner 

och driftsformer måste implementeras. På detta sätt kan den kommunala verksamheten även fortsättningsvis leverera 

välfärdstjänster av hög kvalitet till kommunmedborgarna samtidigt som nya verksamheter ges förutsättningar att 
utvecklas för att möta nya behov. 

 

Antaganden om skatter & Statsbidrag 

SKL löpande prognoser ligger som grund för beräkning av skatter & statsbidrag och underlaget justeras löpande.  

  

Antagande av befolkningsutveckling 

Befolkningsantagningen för beräkning av skatter och statsbidrag ligger på -50 personer årligen för planen 2020-2022 

enligt beslut i KF 2013-06-10. 

 

Kompensation för löneökningar & justering av kapitalkostnader 

Verksamheterna skall kompenseras för löne- och kapitalkostnadsökningar. Medel för detta budgeteras centralt som efter 
genomförda förhandlingar fördelas till verksamheterna. För löne- & pensionsökningar avsätts under den kommande 

treårsperioden drygt 36,0mkr. Underlaget för kompensationen kommer att justeras löpande efter SKL-prognoser. 

Justering av medel för kapitalkostnader sker för både kostnadsökning samt kostnadsminskning.  

 

Fondering av pensionsmedel 

Fondering av pensionsmedel skall ske i den omfattning som ekonomi och likviditet tillåter. Att amortera på 

anläggningslånen utöver det planerade kan vara ett alternativ till fondering. 

 

Amortering på anläggningslån 

10 miljoner årligen och vid eventuell försäljning av anläggningstillgångar/reavinster amorteras minst hälften av 

försäljningslikviden. 

 
Investeringar  

Bruttoinvesteringarna kommer sammantaget under tre år framåt (2020–2022) att uppgå till ca 104 mkr.  

Avskrivningsunderlaget justeras efter rådande investeringsplan. Kommunfullmäktige beslutar i samband med antagande 

av budget och strategiplan att ge kommunstyrelsens i uppdrag att lösa eventuella finansieringar med intern omfördelning, 

löpande under budgetåret, inom befintlig investeringsram. 

 

Nyupplåning samt omsättning av lån under året 

 

Vid fråga om nyupplåning under ett enskilt år skall detta beslutas av fullmäktige. I samband med antagande av Budget 

och strategiplan beslutar fullmäktige att kommunstyrelsen har under perioden 2020–2022 rätt att omsätta lån, dvs låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020–2022. 
 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för år 2020 d.v.s. 22,50 kr 

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende 

kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. Detta redovisas i nedanstående tabell. 

 

 
Ränteförändring med 1%, 1-års sikt  1,0 mkr  

Löneförändring med 1%  3,4 mkr  

Bruttokostnadsförändring med 1%  8,0 mkr  

Skatteintäkter 1 %  4,0 mkr  

Generella statsbidrag med 1%  2,1 mkr 
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        2019 2020 2021 2022 

                

Kommunfullmäktige   7 089 9 564 12 064 14 639 

Fullmäktige     435 435 435 435 

Revision       900 950 950 950 

Valnämd       100 25 25 100 

Överförmyndarverksamhet   654 654 654 654 

Resolutionsfond     5 000 7 500 10 000 12 500 

                

Kommunstyrelse     81 234 83 334 84 334 84 334 

Kommunledningsförvaltning   47 102 49 202 50 202 50 202 

Fastighetsförvaltning     26 799 26 799 26 799 26 799 

Räddningstjänsten     7 333 7 333 7 333 7 333 

                

Pensionsåtaganden    16 756 16 756 16 756 16 756 

                

Barn o ungdomsnämd   251 914 249 414 244 382 242 362 

                

Samhällsbyggnadsnämd   4 099 4 099 4 099 4 099 

                

Socialnämnden     252 460 255 560 258 060 268 060 

                

Summa driftbudget     613 552 618 727 619 695 630 250 

                

Ansvarsåtaganden, borgen   400 400 400 400 

Kapitaltjänst             

Intern kapitaltjänst     -43 561 -43 561 -43 561 -43 561 

Summa        570 391 575 566 576 534 587 089 

                

Kapital- & utrangeringskostn   1 605 1 605 1 605 1 605 

Löne & pensionsökning 2019   11 563 11 563 11 563 11 563 

Löne & pensionsökning 2020     12 000 12 000 12 000 

Löne & pensionsökning 2021       12 000 12 000 

Löne & pensionsökning 2022         12 000 

Löne & pensionsökning 2023           

Löne & pensionsökning 2024           

Löne & pensionsökning 2025           

                

Till resultatbudget     583 559 600 734 613 702 636 257 

 

TABELL 5: Driftsbudget 
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        BU 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens nettokostnader, ink löneök   -583 559 -600 734 -613 702 -636 257 

Avskrivningar      -28 631 -29 631 -29 631 -29 631 

                

Verksamhetens nettokostnader     -612 190 -630 365 -643 333 -665 888 

                

Skatteintäkter     411 326 407 997 413 929 423 053 

Välfärdsmiljarder     4 560 2 833 0 0 

Statsbidrag     211 048 230 527 234 589 236 339 

Fastighetsavgift     17 241 17 579 17 579 17 579 

Summa skatteintäkter och statsbidrag     644 175 658 936 666 097 676 971 

                

Finansnetto*     -8 000 -7 500 -7 000 -6 500 

                

Resultat före extraordinära poster     23 985 21 071 15 764 4 583 

                

Årets resultat      23 985 21 071 15 764 4 583 

                

Ospecificerad effektivisering (nämnder)       3 152 6 368 13 027 

i %         0,5% 0,5% 1,0% 

                

ÅRETS JUSTERADE RESULTAT      23 985 24 223 22 132 17 610 

                

Årligt resultat på minst 2 %      3,75% 3,69% 3,32% 2,60% 

av skatter och stadsbidrag             
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Kassaflöde       2018 2019 2020 2021 2022 

Årets resultat före besparing     41 564 23 985 21 071 15 764 4 583 

Ospecificerade sparkrav       0 0 3 152 6 368 13 027 

Årets Resultat inklusive besparing     41 564 23 985 24 223 22 132 17 610 

Avskrivningar     17 076 28 631 29 631 29 631 29 631 

Förändring rörelsekapital     -2 582         

Investeringsplan      -45 381 -42 400 -37 820 -33 830 -34 000 

Årets kassaflöde före amortering     10 677 10 216 16 034 17 933 13 241 

Amortering     -8 699 -10 000 -10 000 -10 000 -12 000 

Årets kassaflöde exkl förändring rörelsekap     1 978 216 6 034 7 933 1 241 

Extra ordinära investeringar*         -8 000 -30 500 -193 500 0 

Upplåning           20 000 194 000   

Årets kassaflöde exkl förändring rörelsekap     1 978 -7 784 -4 466 8 433 1 241 

  

* Extra ordinära investeringar         

  2019 2020 2021 2022 Summa 

Reinvesteringar i skolan 8 000 30 500 18 500   57 000 

Nytt äldreboende   160 000   160 000 

Klippan     15 000   15 000 

  8 000 30 500 193 500 0 232 000 
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INVESTERINGSBUDGET 2019 2020 2021 2022 Kommentar 

           
Samhällsbyggnadskontoret 250 250 250 250  
IT-kontoret 2 700 900 900 900  
Räddningstjänst 600 400 400 400  
           
Konst och utsmyckning 400 300 300 300  

 

Landsbygdsutveckling 
1 450 5 220 1 230 450 

Innefattar omgivning & fritid, Leppäniemikajen,  
Belysningspunkter, projektering stenarm Kukkola 
samt Haparanda Hamn 

           
Teknik 31 750 28 500 28 500 27 500 Innefattar Fastighet, Vägar, VA, Skyddsvall 

           
Övriga investeringar 1 650 350 350 350  
Samverkan Tornio 350 350 350 350  

Resecentrum järnväg 1 300        
 

         
Barn och Ungdomsnämnden 1 600 900 900 900  
Kukkola kulturby 300 300 300 300  

Investeringar BUN 900 600 600 600  

Investeringar Skärgården 300        

Investeringar Fritid 100        

           
Socialnämnden 2 000 1 000 1 000 1 000  
Investeringar SOC 2 000 1 000 1 000 1 000  

           
INVESTERINGAR TOTALT 42 400 37 820 33 830 32 050  

 


