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1. INLEDNING 
 
I följande dokument redovisas Haparandas 

övergripande strategier och mål för kommunkoncernens 

arbete att förverkliga kommunens vision för 2035 och 

tydliggöra hur de samlade medel används. 

 

Tidshorisonten är tre år framåt och skall lägga grunden 

för kommunens inriktning inom den perioden med en  

budget för 2021 och en plan för 2022-2023. Även 

kommunens övergripande indikatorer, som syftar till att 

tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk 

hushållning, redovisas. 

 

 



2. KOMMUNALA KONCERNEN 
 

 
 

I den kommunala koncernen ingår Stiftelsen 

HaparandaBostäder (100%), Haparanda Värmeverk 

(100%) samt Bottenvikens reningsverk (35%).  

 

Stiftelsen HaparandaBostäder är ett allmännyttigt 

bostadsföretag vars syfte att inom Haparanda Kommun 

förärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt stå 

för bostadsförsörjning. Stiftelsen är bildad 1988. VD för 

bolaget är Karl-Axel Kyösti. 

 

Haparanda Värmeverk är fr.om 2016 helägt av Haparanda 

Kommun. Tidigare fanns en relation och 50/50 ägande 

med Vattenfall sedan 1984. Bolaget bedriver 

fjärrvärmeverksamhet inom Haparanda Kommun. 

Bolaget har ett nära samarbete med Tornio Energi OY och 

de två städerna har ett sammankopplat fjärrvärmenät och 

bolaget förvärvar större delar av sitt energibehov från 

Tornio. VD för bolaget är Pär Gabrielsson. 

 

Bottenvikens reningsverk är ett samägt bolag tillsammans 

med Tornio Stad där Haparanda har en ägarandel på 35%. 

Bolagets syfte är att svara för avloppsledningen inom de 

två tvillingstäderna. Bolaget har funnits sedan 1996. VD 

för bolaget är Allan Fjellvind. 

 

Haparanda Kommun har även mindre ägarandelar i 

Norrbottens energikontor (3,57%), IT Norrbotten 

(2,50%), Kommuninvest (0,20%), Lappihalli OY 

(0,50%), IUC Norrbotten (2,44%), Bothnian Arc (1,45%) 

samt Norrbottniabanan. 

 

Vad gäller den kommunala organisationen har 

fullmäktige minskat antalet ledamöter inför 2019 till 31 

med fyra platser. Under Socialnämndens verksamhet 

finns privata utförare. Inom hemtjänsten verksamhet 

återfinns LOV-entreprenörer (där Tornedalssamariten är 

den största) för att öka valfriheten för brukaren. Det har 

tillkommit en utövare med specialkunskap inom 

socialpsykiatrin (Kaksin). Dessa svarar för totalt 2,5% av 

nämndens kostnader (2019).  



3. STYRNING & UPPFÖLJNING AV 

DEN KOMMUNALA 

VERKSAMHETEN 
 

I början av 2019 fick kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att genomföra ett arbete med att ta fram underlag 

för en ny vision för Haparanda. Utgångspunkter i 

uppdraget var bland annat att: 

 

• Visionen ska sikta på år 2035 

• Den ska vara förankrad hos Haparandaborna 

• Den ska vara mer konkret än den tidigare vision 

 

Arbetet utgick ifrån frågan: Vad är det som skiljer 

Haparanda från andra svenska kommuner år 2035? 

 

Genomförandeplan i tre steg 

I februari 2019 beslutades om en genomförandeplan för 

arbetet. Den innehöll tre steg som kortfattat innebar: 

• Fråga Haparandabor om hur de ser på Haparanda 

framtid.  

• Vad är viktigast för kommuninvånarna i 

Haparanda år 2035? 

• Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och 

fastställs av kommunfullmäktige 

Två enkätundersökningar genomfördes hos medborgarna 

i kommunen där målet var att nå så många olika 

målgrupper som möjligt för att säkerställa vad som är 

viktigt för Haparandas framtid.  

 

En vision ska vara hållbar över tid och därför har en 

delaktighet skett med samtliga partier representerade i 

kommunfullmäktige för att ta fram visionen för 2035.  

 

Visionen fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2020 

med total politisk enighet.  

 

 
BILD 1: Vision 2035 – Nu har Haparandaborna sagt sitt 
 

Vision 2035 är en vision om hur vi tar till vara på 

möjligheterna och tillsammans skapar en social, 

ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Haparanda. 

Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för 

samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. 

Vision 2035 har arbetats fram i dialog med Haparandas 

medborgare. 

 

 

 

Vision 2035 - En framtid utan gränser 

 

• Vi skapar gränslös samverkan genom 

öppenhet och nyfikenhet 

 

År 2035 är Haparanda ett internationellt föredöme inom 

samarbete och samverkan. Relationen mellan Haparanda 

och Torneå har fördjupats. Gränsen och det geografiska 

läget gör området till ett populärt besöksmål. Det är 

naturligt att röra sig mellan anställning, utbildning och 

eget företagande. Det finns stor öppenhet för nya idéer och 

individer. I våra skolor utvecklar var och en sin fulla 

kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, respekterar 

och bryr sig om varandra. Samverkan med närliggande 

universitet bidrar till ett livslångt lärande. Civilsamhället 

är en viktig kraft för att skapa gemenskap, sammanhang 

och närhet.  

 

• Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en 

hållbar framtid 

 

År 2035 är Haparanda ett hållbart och klimatsmart 

samhälle. Naturen är en viktig del av kommunens 

identitet. Smarta lösningar gör det enkelt att leva 

miljövänligt och återvinning och återbruk är en naturlig 

del av vardagen. Förbättrade kommunikationer och en 

digital utveckling ökar förutsättningarna för utveckling i 

hela kommunen. Infrastrukturen är i gott skick genom 

investeringar och effektiva drift- och underhållsåtgärder. 

Det finns goda möjligheter till boende, försörjning och 

rekreation. Barn och vuxna har framtidstro och 

möjligheter att förverkliga sina liv.  

 

• Vi skapar trygghet med respekt och acceptans 

 

År 2035 är Haparanda en jämställd kommun med jämlika 

levnadsmöjligheter. Satsningar på hälsa och välmående 

ger livskvalitet under livets alla skeden. Det rika utbudet 

av aktiviteter bidrar till god hälsa och meningsfull fritid 

för alla. Samhället är tryggt och säkert och det finns en 

stark social sammanhållning. Haparanda är känt som en 

plats där alla kan vara den de är, oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Här 

finns en enkel, avspänd och välkomnande attityd som gör 

att vi kan vara oss själva och känna oss hemma. 
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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 nämndsmål. 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 bland annat 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 enhetsaktiviteter 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 
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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 planerings-

strateg. 

 

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. 

 

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, nämnds mål 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. 
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Finansiella förutsättningar 

 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Kommunkoncernens process för fastställande av budget 

är förmodligen inte rätt olikt majoriteten av landets 

kommuner, där merparten använder s.k. ”juni” modellen. 

Modellen sammanfattas i illustrativt nedan och 

kompletteras med en tabell. Instruktioner lämnas redan i 

september och fullmäktige fastställer direktiv i oktober 

inklusive tidplan för processen. Sedan tar processen ett 

avstamp i en strategidialog där samtliga nämnder och 

bolag deltar i för att få en bild över ekonomiska läge, 

utmaningar och en bild över kommande framtid. Sedan tar 

planeringen vid med målsättningar, mål för god 

ekonomisk hushållning utifrån kommunens finansiella 

förutsättningar. Ett förslag på en treårig budget och 

strategiplan och förslag till skattesats arbetas fram och 

fastställs under juni månad av kommunfullmäktige. 

Möjlighet finns sedan till korrigeringar under hösten för 

fullmäktige om någon väsentlig påverkan skulle förändrar 

förutsättningarna.  

 

Nämnderna fastställer sedan sina detaljbudgetar efter att 

fått ta del av rambudgeten i juni. Uppföljningsprocessen 

löper under hela året där fullmäktige behandlar 

delårsrapporten för april, delårsbokslutet per 

halvårsskiftet samt årsredovisningen.  
 

 

 
 

  

Processerna (strategi, planering samt uppföljning) förhåller sig till 

kommunens finansiella förutsättningar både i det korta och långa 

perspektivet. Dessa sammankopplas sedan med målsättningen för god 

ekonomisk hushållning. 

Den kommunala verksamhetens behov utgår från befolkningen 

som analyseras både i form av demografisk utveckling som in- och 

utflyttning. Omvärlden, politik och utvecklingen av skatter & 

statsbidrag sätter en stor del av de finansiella förutsättningarna för 

planperioden. 

Den ekonomiska ställningen skapar handlingsutrymme och sätter 

ambitionsnivån i planeringen. Resultatnivåer, amorteringskrav, 

självfinansierade investeringar, samt verksamhetsspecifika mål på 

verksamheterna är några av målen för god ekonomisk hushållning. I 

processen sätts stor vikt i prioriteringen av investeringsnivåer till 

kassaflödet från verksamheten och är vägledande i resultat-

målsättningen på kort sikt, vilket resulterar i högre målsättning än 2,0 

% målet för ett enskilt år. 

 

 

 
 



Intern kontroll 

 

Enligt reglementet för intern kontroll har 

kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att en god 

intern kontroll finns. Det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen har nämnderna inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna har också skyldighet att 

anta en särskild plan, internkontrollplan, för uppföljning 

av den interna kontrollen. 

 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen 

rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 

nämnden till kommunstyrelsen. Intern kontroll syftar 

ytterst till att kommunens fastställda målsättningar 

uppfylls genom att säkerställa 

 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra 

instruktioner 

 

Intern kontroll är en integrerad del av kommunens 

samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 

förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt 

involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med 

att hantera risker som kan hindra att framtida 

målsättningar uppnås. 

 

  
 

COSO-modellen som används består av fem kontrollkomponenter 
 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en risk- och 

konsekvensanalys (COSO-modellen) som baseras de 

processer/rutiner som finns inom kommunens olika 

verksamhetsområden. Vid riskbedömningen utgår man 

från sannolikheten för att fel uppstår, medan 

konsekvensbedömningen utgår från de politiska, 

ekonomiska, mänskliga och tekniska effekter som uppstår 

vid fel. Vid bedömning av effekter vid fel vägs följande 

faktorer in: 

 

• ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförluster som 

felaktiga räkenskaper) 

• effekter på den enskilde personen (arbetstagaren eller 

kommuninvånaren) 

• moraliska, etiska effekter på kommunens rykte 

• effekter på attityder till kontrollkulturen 

• ineffektiva arbetsrutiner 

 

Den interna kontrollplanen revideras löpande. Vid 

revidering ska granskningsområden omprövas.   

 

 

 

 

 

 

Styrning av bolag 

 

De kommunala bolagen Stiftelsen HaparandaBostäder, 

Haparanda Värmeverk och delägda (35%) Bottenvikens 

reningsverk ingår i den kommunala koncernen. 

Kommunen är också medlem i Norrbottens E-nämnd 

tillsammans med andra kommuner i länet. 

 

Kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv för 

respektive bolag. Bolagets representanter deltar också i 

kommunens årliga planeringsprocess och är delaktiga i 

strategidialogen, där framtida möjligheter och utmaningar 

hanteras.  

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och 

samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 

över nämnder, företag och kommunalförbund som man är 

medlem i. Uppgiften att utöva uppsikt kan ske genom att 

fullmäktige utfärdar koncerngemensamma regler, 

riktlinjer och policys samt löpande följer att nämndernas 

och bolagens verksamhet sköts enligt fullmäktiges 

direktiv. I uppsikten ingår också att ge råd, anvisningar 

och förslag samt vid behov initiera ärenden hos 

fullmäktige.  

 

För att uppnå och ha god styrning samt kontroll över 

bolagens utveckling har Kommunstyrelsen en rad 

åtgärder under året för att utöva sin tillsynsplikt. 

 

Bolagen lämnar in rapportering i form  

 

- Underlag till Strategidialog 

- Delårsrapportering juni 

- Årsbokslut 

- Bolagsstyrningsrapport 

- Avrapportering till nämnd  

- Styrelseprotokoll 

 

En ny bolagsstyrningsrapport är fastställd för bolagen där 

det tydliggörs att bolagen rapportera nedanstående i 

samband med bokslut till kommunstyrelsen.  

 

- Hur styrelsearbete bedrivits och utvärdering  

- Hur den interna kontrollen är organiserad 

- Hur bolagets risker bedömts och följts upp 

- Vilka ärenden som bolagen lämnat över till 

fullmäktige för ställningstaganden 

 

Det finns även av fullmäktige antagna övergripande 

styrdokument (utöver ägardirektiven) som är vägledande 

för koncernen. 

 

• Budget och strategiplan  

• Haparanda Vision 2020 

• Finanspolicy 

• Arkivreglemente 

• Arvodesreglemente 

• Upphandlingspolicy 

• Personalhandboken 
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Tidplan för budgetprocessen 

 

Ursprungsplan 

17/2 – Budgetberedning 

28/2 – Strategidialog – Kommunen, Kommunala bolagen 

Måldagar nämnder – mars/april 

23/3 – Budgetberedning  

4/5 – Budgetberedning (Tjänstemannaförslag) 

25/5 – Ev. Budgetberedning (Förslag till KS) 

1/6 – Budgetberedning 

1/6 – KS förslag till BoS & skattesats 

15/6 – KF fastställande av BoS & Skattesats 

 

17/8 – Ev. budgetberedning 

28/9 – Ev. budgetberedning 

 

Detaljbudget för respektive nämnd fastställs i december 

 

Pga av rådande läge i omvärlden och den viruspandemi 

som pågår är osäkerheten stor. Beslut om budget har 

därför senarelagts för 2020. 
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4. VIKTIGA FÖRHÅLLANDE FÖR 

RESULTAT OCH EKONOMISK 

STÄLLNING 
 

Kapitlet innehåller upplysningar om förhållanden som är 

viktiga för bedömningen av koncernens resultat samt 

ekonomiska ställning. En övergripande omvärldsanalys 

(SKR Ekonomirapport) samt riskanalys och hantering av 

presenteras.  

 

Omvärldsanalys 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år 

med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen 

försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. 

Ingen kunde då förutspå den coronapandemin, som fått 

stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska 

förutsättningarna.  

 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i 

produktion och sysselsättning till följd av 

coronapandemin. Den svenska ekonomin drabbas nu av 

både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. 

SKR väljer som flertalet andra bedömare att göra en 

kalkyl. Beräkningen baseras på ett relativt positivt 

scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas 

kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av 

mot slutet av sommaren.  

 

Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs. 

Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men 

antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av 

sommaren och smittan antas spridas långsammare genom 

att hygienråd och råd om social distansering följs. 

Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en 

andra våg. 

 

Lönesumman minskar återhämtningen tar lång tid 

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller 

med över 3 % och att arbetslösheten ökar med 2 % enheter 

till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar även 

under 2021.  

 

Den minskande sysselsättningen gör att hela summan av 

utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som 

inte har inträffat sedan 1990-talskrisen. Effekten blir att 

skatteunderlaget ökar ytterst långsamt. Skatteunderlagets 

långsamma ökning innebär en real urholkning av 

skatteintäkterna per invånare. 

 

 

Även om skatteintäkterna genomsnittligt ökar (över 3,5 % 

kommande år fram till 2023) är den sammantagna 

ökningen av det reala skatteunderlaget per invånare 

mycket blygsam för femårsperioden 2019–2023. 

 

För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram 

till den 8 maj hade en beräknad påverkan på statens budget 

med cirka 185 miljarder kronor. Detta, samt andra effekter 

av krisen innebär att statens finansiella sparande kommer 

att vara negativt under flera år. Statsskulden kommer att 

passera ramverkets intervall om en offentlig bruttoskuld 

på 35 procent +/– 5 procentenheter. Samtidigt har Sverige 

fortfarande en låg skuld i ett internationellt perspektiv. 

 

Kommunsektorn agerar i pandemins centrum 

Coronaviruset har på kort tid ändrat förutsättningarna för 

hela samhället, inte minst för vård och omsorg. Fokus har 

hittills helt legat på krishantering. Det krävs snabbt 

agerande på alla nivåer, förändrad styrning och 

samverkan, utveckling av nya lösningar etc. Den akuta 

krisen är inte över.  

 

Kommunerna och regionerna har påverkats mycket starkt 

av pandemin. De har också agerat skyndsamt och 

kraftfullt för att hindra smittspridning och för att kunna 

möta vårdbehovet hos patienter med covid-19. 

Gymnasieskolorna har snabbt ställt om till digital 

undervisning. Vård som erbjuds digitalt har ökat starkt i 

omfattning men också hemmonitorering, fysiska 

hembesök och läkarmedverkan i kommunal vård och 

omsorg. 

 

 
 

Under 2020 beräknas regionerna få ett underskott på 6 

miljarder kronor och kommunerna ett överskott på 13 

miljarder under förutsättning att staten ersätter alla 

merkostnader till följd av hanteringen av coronaviruset i 

hälso- och sjukvården och äldre- och 

funktionshindersomsorgen.  

 

År 2021 sätter SKR resultatet i kommuner och regioner 

till 1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 9 miljarder 

som andel av skatter och statsbidrag, utifrån detta görs 

sedan en bedömning hur mycket ökade statsbidrag eller 

andra åtgärder som krävs för att nå detta resultat. 

 



   
 

12 

Osäkra konsekvenser för kommunerna 

Kommunernas resultat efter finansiella poster uppgick till 

+17,1 miljarder kronor 2019, vilket är nästan 3 miljarder 

mer än året dessförinnan. Samtidigt var det knappt 70 

kommuner som redovisade underskott. Det starkare 

resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler. 

Men det beror också på att kostnaderna, räknat i fasta 

priser, minskade för första gången på 15 år till följd av 

anpassningar inför en kommande ansträngd ekonomi. 

 

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av 

coronapandemins ekonomiska konsekvenser för 

kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader 

och intäkter i verksamheterna påverkas. Det är dessutom 

fortfarande oklart om staten kommer att täcka 

kommunernas merkostnader eller minskade 

verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats för vård och 

omsorg. Samtidigt har staten beslutat att stå för 

ersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra 

månader, något som är en stor besparing som handlar om 

miljardbelopp för kommunerna. 

 

Den verksamhet som allra tydligast berörs av 

coronaviruset är självfallet äldreomsorgen och i viss mån 

funktionshinderomsorgen. En hög sjukfrånvaro har ökat 

behoven av personal och stora ansträngningar har krävts 

för att klara bemanningen. Dessutom har kommunerna 

merkostnader för omställning av lokaler, ett utökat antal 

korttidsplatser och skyddsutrustning. 

 

På några områden är de negativa ekonomiska 

konsekvenserna uppenbara och ganska direkta. Det 

ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att 

arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte att 

vara kvalificerade till den inkomstrelaterade 

arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att det utbetalda 

biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 % i år, 

och med ytterligare mellan 5 och 10 % nästa år. 

Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 %, eller cirka 3 

miljarder kronor, högre 2021 jämfört med 2018. 

 

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare slår 

också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, 

teaterföreställningar och olika idrottsevenemang ställs in 

och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har intäkterna 

för dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, 

vilket på riksnivå motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 

miljoner kronor per månad. 

 

Generellt visar studier och tidigare erfarenheter att kriser 

i samhället leder till ökad social oro. Det är fler som 

förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även 

andra sociala problem. På samma sätt som man pratar om 

att en vårdskuld byggs upp inom sjukvården kan vi inom 

flera delar av socialtjänsten befara en liknande utveckling. 

 

SKR räknar med att kommunernas överskott för 2020 

landar på 13 miljarder kronor under förutsättning att staten 

täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin 

inom vård och omsorg. Trots ett sammantaget relativt 

starkt resultat kommer många kommuner ändå att få ett 

underskott i år.  

 

Nästa år krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller ökade 

statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 

procent som andel av skatter och statsbidrag. Det 

förutsätter att kostnaderna ökar i takt med befolkningen, 

något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade 

sociala behov. 

 

 
 

Av bilden framgår de ökningar som gjorts av 

statsbidragen sedan 2018, inklusive ökningen av generella 

medel för Nära vård 2019 och 2020. Ovanför den blå 

linjen ligger alla de generella statsbidrag som har 

tillkommit under 2020. För 2021 bygger beräkningarna på 

ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, samt att 

kostnaderna ökar i takt med demografin. Då behöver 

antingen statsbidragen öka med ytterligare 8 miljarder 

kronor alternativt behöver kommuner och regioner vidta 

åtgärder i motsvarande omfattning, Till detta tillkommer 

den vård-, omsorgs- och socialtjänstskuld som byggts 

upp. Hur stor den kommer att vara är ytterst osäkert i 

nuläget. 

 

Sammantaget står kommuner och regioner inför ännu 

större ekonomiska utmaningar än vad som tidigare har 

gått att förutspå. Sverige har gått in i en lågkonjunktur 

samtidigt som både arbetslösheten och välfärdsbehoven 

ökar. 

 

https://rapporter.skr.se/images/18.dbaffba171db38a46293434/1589134879056/AW2.png
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Risker för kommunkoncernen 

Risker för kommunkoncernen är indelade i omvärlds-, 

verksamhets- och finansiella risker. Hanteringen av dessa 

risker är slutligen sammanfattad i en tabell. 

 

Omvärldsrisk 

Förändringar i befolkning och i den demografiska 

sammansättningen medför ett förändrat volym- och 

kostnadsmässigt tryck i flera av de kommunala 

verksamheterna och framtidens välfärd. Det påverkar 

också skatteintäkterna och utjämning. För Haparandas del 

har det varit en befolkningsminskning under ett längre 

tidsperspektiv.  

 

 
Källa: SCB Prognos Haparanda befolkningsutv till år 2035  

 

2009 uppgick befolkningen till 10 112 personer och 2019 

till 9 664. En befolkningsminskning med 448 under en 10 

års period. En befolkningsprognos från SCB fram till 

2035 visar på en minskning på drygt 50 personer årligen, 

vilket skulle ge en befolkningsmängd på 8 888 personer 

år 2035 om trenden håller i sig. 

 

 
 

Framförallt är det den demografiska strukturen på 

befolkningen som har förändrats i kommunen. 

Befolkningen i Haparanda har blivit betydligt äldre & och 

pyramidens struktur har förändrats rätt så radikalt. Detta 

syns tydligt när man jämför SCB:s befolkningspyramider 

från vänster till höger (bild ovan) för 1982, 1992, 2002 

och 2012. Nedan är en bild över kön och åldersfördelning 

för 2019 i Haparanda. 

 

 
Källa: SCB - Haparanda demografi år 2019  

För 2035 är samma prognos en utmaning för Haparanda 

att hantera om den blir verklighet, då gruppen 60-äldre 

ökar och framför allt 70+ blir markant fler. Samtidigt 

minskar personer i arbetsför ålder (20-64 år).  

 

 
Källa: SCB Prognos Haparanda demografi år 2035  

 

Födelsenettot har under den senaste 10-årsperioden legat 

på ett underskott med 40–50 personer. Framförallt är det 

födelsetalen som minskar. Under 2019 föddes 72 barn 

vilket kan jämföras med ”100 kullarna” vid i decenniets 

början. Detta påverkar planeringen av den kommunala 

välfärden i framtiden. Exempelvis är skolstrukturen är 

anpassad för ca 150 barn per årskull. 

 

 
Källa: SCB Prognos Haparanda födelsetal till 2035  

 

Arbetslöshetssiffrorna är fortsatt höga för Haparandas 

del även om siffrorna gått i positiv riktning under 2019. 

Mycket beroende på att efterfrågan på arbetskraft ökat 

under 2019 enligt Arbetsförmedlingen.   

 
Öppet arbetslösa har sjunkit till 4,8% men är fortfarande 

på en högre nivå jämfört med länet (3,2%) och riket 

(4,0%). För ungdomarna har situationen förbättrats där 

4,7% är öppet jämfört med fjolårets 6,6%. Nivån börjar 

närma sig riket men är högre än länet. Lokalt har 

efterfrågan på arbetskraft ökat under 2019 enligt 

Arbetsförmedlingen. Vad gäller ungdomar som är öppet 

arbetslösa och i program har dessa också sjunkit och 

uppgår till 15,0 % men är på en hög nivå jämfört med riket 

(9,2%) och länet (9,2%). Arbetsmarknadsenheten inom 
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kommunen, som startade upp sin verksamhet ifjol, har 

fortsatta utmaningar framför sig att öka sysselsättningen. 

Arbetslösenheten har stor påverkan på försörjningsstödet 

i kommunen, som fortsatt är på en hög nivå under 2019, 

både historiskt och i jämförelse med andra kommuner. 

 

Gällande näringslivets sammansättning tillhör över 

700 arbetsställen privata företag. Nio av tio är så kallade 

mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla 

har färre än 50 anställda. Sett över en tidsperiod ökar 

antalet arbetstillfällen i små och större företag men 

minskar i den offentliga delen. 

 

 
 

Totalt finns 1529 jobb i de små företagen i kommunen. 

Det är 40 % av samtliga jobb och 70 % av den privata 

sektorn. Således står småföretagen (siffror från 

Företagarna) för den största andelen av de kommunala 

skatteintäkterna, som beräknas till 26 % eller 99 mkr per 

år. 

 

 

 
 

Medelåldern på företagarna i kommunen är 53,1 år 

jämfört med länets 51,7 år och rikets 51,8 år. Andelen 

kvinnliga företagare uppgår till 18% vilket ska jämföras 

med länets 16% och rikets 18%. 

 

Jämfört med riket är branschen "handel" relativt stor i 

Haparanda. Däremot är relativt få människor verksamma 

inom tillverkning & utvinning. Branschstrukturen är mest 

likt den i Uddevalla, Nyköping och Halmstad. 

 
 

Under hösten 2019 har Företagarna genomfört en 

undersökning som mäter omsättningstillväxten mätt som 

nettotal i omkring 235 000 småföretag under perioden 

2010–2018. Generellt sett har tillväxten i omsättningen 

utvecklats väl i de svenskasmåföretagen sedan 

finanskrisen. Tillväxten sker främst i och nära 

storstäderna. Det är uppenbart att företag i 

landsbygdskommuner upplever lägre tillväxt. 

Bemanningsbranschen växer kraftigt. En delförklaring till 

detta är den kompetensbrist som företag i hela landet 

upplever som ett av de främsta hindren för tillväxt. Även 

data & IT går bra, vilket inte är konstigt i en era som 

präglas av kraftigt utökad digitalisering. Detaljhandel 

upplever tuffa tider, vilket också delvis kan förklaras av 

digitalisering och ökad e-handel, samt den svaga kronan. 

 

På riksnivå har beslut om ny kostnadsutjämning fattats 

under 2019 som medför att Haparanda Kommun får ca 20 

mkr per år i ytterligare kompensation med nuvarande 

struktur, vilket förbättrar förutsättningarna att ta sig an 

framtidens utmaningar i välfärden.  

 

Gällande bostadsmarknaden i kommunen finns en viss 

oro finns hos Stiftelsen Haparandabostäder för fortsatt 

utflyttning och lägre uthyrningsgrad. Under ett par år har 

tillströmningen av nyanlända medfört mindre 

hyresvakanser men i och med att tillströmningen det 

senaste året i stort sett upphört samt en viss avflyttning 

skett finns en fortsatt oro för större hyresvakanser i 

framtiden.  

 

De ökade miljökraven gör sig även påminda speciellt för 

kommunens bolag. För verksamheten inom BRAB 

(Bottenvikens Reningsverk) finns risk för ökade 

kostnader i och med skärpta myndighetskrav. Redan 

under 2019 1 juli sänks utsläppsvärdet för fosfor från 0,7 

mg/l till 0,5 mg/l, vilket kommer medföra ökade kostnader 

för reningsprocessen. 

 

För Haparanda Värmeverks verksamhet är utsläppsrätter 

(CO2) är ett område som påverkar värmebolagets 

ekonomi. Torv, vilket är verkets nuvarande huvudbränsle, 

genererar höga nivåer CO2 ekvivalenter som är en 

parameter som representanterna från EU-länderna arbetar 

för att kraftigt minska. På sikt kommer det finns en, med 

hög sannolikt, risk för ökade miljökrav speciellt avseende 

torv som kommer kräva en stor omställning för 

verksamheten i form av förändrad bränsleanskaffning, 
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modernisering och effektivisering av anläggning, tillgång 

till bränslelager etcetera  

 

Verksamhetsrisk 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen 

och dess verksamhet. Rekryteringssvårigheter samtidigt 

som det finns stora pensionsavgångar för befintlig 

personal de kommande åren är en utmaning. Lärare, 

omvårdnadspersonal samt specialisttjänster är områden 

som påverkas. Detta kommer ställa krav på omställning, 

rationaliseringar och nyttjande av tekniska lösningar 

(välfärdsteknik). En strategi för kompetensförsörjning 

2020-2025 fastställs av KS under januari 2020, samtidigt 

som riktlinjer för utformning av arbetsschema inom 

schemalagd verksamhet ska antas. 

 

Gällande kommunstyrelsens verksamhet är den dolda 

underhållsskulden en utmaning att hantera. ”Brandkårs” 

utryckningar för främst underhåll av fastigheter, VA, 

gator och vägar är en kostsam väg gentemot planerat 

underhåll. Underhållsplaner och kartläggning av 

investeringsbehov på kort och lång sikt är en uppgift den 

tekniska enheten arbetar med för att minska risken och 

arbeta förebyggande. 

 

Inom Barn och ungdomsnämnden verksamhet finns en 

rekryteringsproblematik med behörig personal samtidigt 

som elevunderlagen minskar. Resultaten i skolan är en 

utmaning och när resurser ska omfördelas pga. 

demografiförändringen vilket kan medföra utmaningar för 

att stärka kvalitén i skolan. Enkäter och 

elevhälsoundersökningar visar även på lågt 

föräldraengagemang, tidig alkoholdebut, mer sällan i 

fysiska aktiviteter samtidigt man upplever mer stress än 

genomsnittet. 

 

För Socialnämndens verksamhet inom Äldreomsorgen 

(särskilt boende) finns verksamhetsrisker kopplat till 

lokalernas utformning. Privata utförare kommer inte att 

beviljas tillstånd att bedriva driftentreprenad, då lokalerna 

inte är ändamålsenliga enligt Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO). Lokalerna begränsar 

bemanningseffektivitet och medför en dyrare verksamhet. 

Vårdbehovet kommer samtidigt att öka inom 

äldreomsorgen vilket medför en kvalitetsrisk, då det finns 

begränsat med äldrebostäder samt utbildad 

omvårdnadspersonal. Vid platsbrist kan kostnader för 

medicinskt färdigbehandlade öka. 

 

Inom livsmedel, bygg och miljöstörande verksamhet har 

kraven ökat och fler oegentligheter upptäckts. Det ställer 

också krav på ökad tillsyn för kommunens verksamhet. 

Här krävs oftast specialkompetens som är svår rekryterad. 

 

Hållbarhet 

Kommunfullmäktige i Haparanda har ett övergripande 

miljömål i sin ”Vision 2020” om att skapa en hållbar, 

långsiktig och klimatsmart kommun. Utöver Vision 2020 

har kommunfullmäktige antagit 7 lokala miljömål. Frisk 

luft, begränsad klimatpåverkan, hav i balans samt levande 

kust och skärgård, god bebyggd miljö, ett rikt 

odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, samt det 

sjunde lokala målet som är en giftfri miljö. 

 

Utöver miljömässig hållbarhet så innefattar visionen 

social och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet 

handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där det goda livet uppfylls för alla. Ekonomisk 

hållbarhet handlar om att långsiktigt skapa så stor nytta 

som möjligt för kommuninvånarna med tillgängliga 

resurser. 

 

Utifrån fullmäktiges inriktningar ska varje nämnd besluta 

om mål som harmoniserar med fullmäktiges övergripande 

mål. Nämndernas mål sätts för respektive år och de ligger 

till grund för verksamheternas planering och mynnar ut i 

åtaganden ända ned på medarbetarnivå. 

 

Om inte arbetet med miljö och hållbarhet uppfylls riskeras 

ytterst invånarnas livsmiljö och hälsa. Ett socialt hållbart 

samhälle och ekonomisk hållbarhet en förutsättning för att 

uppfylla likställighetsprincipen samt god ekonomisk 

hushållning.
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Finansiell risk 

Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad 

för ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk 

samt marknadsvärdesrisk i sina finansiella placeringar. 

Hanteringen av dessa regleras av finanspolicyn som 

uppdaterats i juni månad 2018 av kommunfullmäktige. 

 
Ränterisk 2019       

    

  Koncern Kommun Finanspolicy     

Låneskuld 378,5mkr 238,9mkr -10 mkr/år      
Derivat 

(nominellt)  255,0mkr  

 

165,0mkr      

Räntebindning 1,28 år 
 
1,32 år Bör vara 2 till 5 år 

 

Räntebindning 

under 1 år 58,25 % 

 

 
62,32 % Max 40 % 

Snittränta 2,57 % 

 

2,58 %  

 

För 2019 (2018) uppgick den kommunala koncernens 

låneskuld till 378,5 mkr (391,7mkr). Skulden har minskat 

då kommunen genomfört planenliga amorteringar. 

Snitträntan är fortfarande på en hög nivå för den 

kommunala koncernen 2,57 % (2,75%). Kommun-

koncernen och kommunen har säkrat delar av sin 

låneportfölj med räntederivat.  

 

Finansieringsrisk 2019       

    

  Koncern Kommun Finanspolicy     

Antal motparter 1 1 Bör 2st      

Förfall inom 

närmsta 12 mån 51,89%  

 

 
41,9% 

Bör 1/3 (33%) av 
lånestock     

 

Tid till förfall  

(beaktat derivat) 3,85 år  

 

 
3,85 år 2–5 år 

Likviditet 86,4 mkr 

 

51,0 mkr 31,2 mkr 

 

Upplåningen inom den kommunala koncernen består av 

utstående lån (rörliga) tillsammans med räntederivat. 

Derivat (ränteswappar) har använts för att säkra ränterisk 

och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i 

låneportföljen. Kommunkoncernen (både kommunen och 

Stiftelsen Haparandabostäder) är dock uppbunden med 

merparten långvariga derivatkontrakt (255 mkr) som 

tecknats år 2010–2013 med Nordea, vilket medför förfall 

först år 2020–2023. Kapitalbindningen har därigenom 

skett med korta förfall. Under 2020 kommer derivat till 97 

mkr att förfalla inom kommunkoncernen vilket möjliggör 

en ny strategi med fasträntelån och lägre räntekostnader. 

Det innebär att räntebindningstiderna (1,28 år) kommer 

bli längre successivt under 2020.  

 

Enligt finanspolicyn bör inte mer än 33 % av låneskulden 

förfalla inom en och samma 12-månadersperiod. För 

koncernens del uppgick detta till 51,33% vid årsskiftet. 

Görs denna beräkning sista mars 2020 vid planerat förfall, 

uppgår planerad kapitalbindningen till ca 33 %. 

 

Kommunens räntebärande låneskuld uppgick till 238,9 

(252,1) mkr vid årets utgång, då en amortering på 13,2 

mkr genomförts. Samtliga lån inom koncernen finns 

samlade hos Kommuninvest. 

 

Enligt finanspolicyn ska likvida medel för kommunen 

uppgå till minst 5 % av skatter och statsbidrag, vilket 

motsvarar 31,2 mkr för kommunen. Likviditeten uppgick 

till 51,0 mkr vid årsskiftet. 

 
Kredit, likviditets-, 

marknadsvärdesrisk i finansiella 

placeringar 2019     

 

  

    

  Koncern Kommun Finanspolicy     

Långsiktig 

förvaltning 

marknadsvärde 

(pension) 64,6 mkr  

 

 

 
64,6mkr 

I syftet att möta 

pensionsskuld, som 

uppgår till 
221,1mkr för 2019 

Portfölj  

 

Min – Max 

Aktierelaterade 

instrument 31,3% 

 

  31,3% 20% - 60 % 

Ränterelaterade 

instrument 45,7% 
                
45,7% 20 % - 80 % 

Alternativa 

placeringar 9,0% 

                  

9,0% 0 – 40 % 

Likvida medel  14,0% 

         

14,0% 0 – 60 % 

 

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras 

såväl i räntebärande värdepapper som i aktier, alternativa 

placeringar samt likvida medel. Andelen (vid årets 

utgång) av instrumentens värden styrs av min och max 

som redovisas ovan.  
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Pensionsförpliktelser 

 

I syfte att möta kommunens kommande pensions-

utbetalningar har Haparanda kommun avsatt medel i en 

placeringsportfölj. 

 
Marknadsvärdet för placeringarna för den egna förvaltade 

pensionsportföljen uppgick till 64,6 mkr för 2019 (57,5 

mkr för 2018) vid årsskiftet. Den sammanlagda 

värdeökningen om drygt 7,0 mkr har reavinster på 3,4 mkr 

realiserats under året, varav resterande 3,6 mkr beror på 

värdeökning på portföljen. Sammantaget finns en 

orealiserad vinst på 2,4 mkr.  

 

Återlån (den samlade pensionsförpliktelsen reducerat med 

marknadsvärdet på förvaltade pensionsmedel samt 

försäkring) har successivt minskat och uppgår till 167,6 

mkr vid årsskiftet (192,1 mkr för 2018).  

 

Kommunens pensionsskuld, gällande avsättningar i 

balansräkningen uppgår till 20,5 mkr (21,8 mkr ifjol). 

Detta avser kvarvarande pensioner år 1998 och 1999, samt 

pension för förtroendevalda.  

 

Värderingen av samt upplysningar om kommunens 

pensionsförplikter följer rekommendation R10 från Rådet 

för kommunal redovisning, där pensionsskulds-

beräkningen och värdering av förmånsbestämda 

pensionsförpliktelser görs i enlighet med gällande RIPS. 

Upplysningar om förpliktelsen finns upptaget i not. 

 

Pensionsskulden redovisas sedan 1998 enligt den 

lagstadgade blandmodellen där pensioner intjänade före 

1998 inte skuldförs utan redovisas som 

ansvarsförbindelse. Skulden för pensioner som redovisas 

i ansvarsförbinden uppgår till 222,1 mkr för 2019 (235,5 

mkr 2018). Den sammanvägda konsolideringsgraden 

uppgår till 38,7% (32,2% för 2018). 

 

 

 

Upplysning över pensionsförpliktelser (Tkr) 2019 2018   

        

Pensionsförpliktelse       

1. Total pensionsförpliktelse 242 641 257 301   

a. Avsättning inkl. särskild löneskatt 20 545 21 769   

b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 222 096 235 532   

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 30 662 26 172   

3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0   

4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring & stiftelse) 273 303 283 473   

        

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde       

5. Totalt försäkringskapital 41 111 33 806   

a. varav överskottsmedel 894 1 130   

6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0   

7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 64 630 57 591   

8. Summa förvaltade pensionsmedel 105 741 91 397   

        

Finansiering       

9. Återlånade medel 167 561 192 076   

10. Konsolideringsgrad 38,7% 32,2%   

        

Upplysning av egen förvaltade pensionsmedel     Finanspolicy 

Marknadsvärde 64 630 57 591   

Varav aktierelaterade instrument 31,3% 31,8% 20%-60% 

Varav ränterelaterade instrument 45,7% 37,9% 20%-80% 

Varav alternativa placeringar 9,0% 18,9% 0%-40% 

Varav likvida medel 14,0% 11,4% 0%-60% 
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Sammanfattning viktiga förhållanden för resultat & ställning 

 
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 

- Digitalisering 

 

Demografisk 

befolkningsförändring 

Låg födelsetal och fler andel äldre i 

befolkningsstrukturen 

Kommunen 

HaparandaBostäder 

- 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 

- Tillväxtprojekt ökad företagsamhet samt 

jämlikhet 

Förändrad lagstiftning 
 

Ökade myndighetskrav Kommunala koncernen - Ökad kostnad avloppsrening 

- Anpassning lokaler särskilt boende 

- Fjärrvärme ökade kostnader (utsläpp) 

Verksamhetsrisk    

Personal 
 

Upprätthålla planerad bemanning med 
utbildad personal. Negativa effekter 

på personal och kvalitet vid vakanser. 

Högre sjukfrånvaro 

Kommunen - Vikariepool 

- Konsultstöd 

- Friskvårdsinsatser 

- Bemanningsutbildning 

- Riktlinjer utformning av arbetsschema  

- Välfärdsteknik 

- Antagen strategi för 
kompetensförsörjning 2020-2025 

Ej ändamålsenliga lokaler Begränsad effektivitet 

Sämre upplevd kvalité för den boende 

Socialnämnden - Planering av nytt äldreboende 80 platser 

Ökat underhållsbehov Ökade oväntade reparationer och 

underhåll på fastighet, VA, gator & 
väg 

Kommunstyrelsen 

HaparandaBostäder 
- 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 

Hållbarhet Ett icke ändamålsenligt arbete med 

miljö och hållbarhet riskerar ytterst 

invånarnas livsmiljö och hälsa. Vidare 
är ett socialt hållbart samhälle och 

ekonomisk hållbarhet en förutsättning 

för att uppfylla likställighetsprincipen 
samt god ekonomisk hushållning. 

Kommunen - Förbättrad kommunikation och 

information till medborgare 

- Utveckla samarbete med andra 

kommuner/aktörer 

- God miljö för barn (giftfri förskola) 

- Ekologiska livsmedel 

- Återbruk (Folkverkstad, återbruk i 

skolan) 

- God byggnadsvård och säkrare 

trafikmiljö 

- Hållbar upphandling (inköpspolicy) 

- Arbete med en ny hållbarhetsstrategi 

(2020) 
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5. VÄSENTLIGA 

PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 

I detta kapitel redovisas upplysningar om väsentliga 

personalförhållanden i den kommunala koncernen 

 
Sjukfrånvaro i procent 2019 2018 2017 2016 2015 

Total 

sjukfrånvaro/sammanlagd 

ordinarie arbetstid 

 

5,38 

 

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

Långtidssjukfrånvaro 
 (>59 dagar) 32,69 36,89 43,49 41,32 41,58 

Summa sjukfrånvaro för 

kvinnor 5,91 5,65 5,68 5,97 6,16 

Summa sjukfrånvaro för 
män 3,54 3,61 4,02 3,99 3,58 

Summa frånvarotid för 

gruppen 29 år eller yngre 6,37 4,19 4,27 3,06 3,84 

Summa frånvarotid för 
gruppen 30–49 år 4,16 5,04 4,16 4,39 4,24 

Summa frånvarotid för 

gruppen 50 år eller äldre. 6,10 5,37 6,13 6,55 6,39 

Korttidssjukfrånvaro  
dag 1–14 2,99 2,85 2,63 2,87 3,07 

 

Sjukfrånvaron i Haparanda kommun har under 2019 

ökat från 5,20 till 5,38 %. Andelen långtidssjukskrivna 

har dock minskat från 36,89 till 32,69 av den totala 

andelen sjukskrivna. Sjukfrånvaron minskar inom alla 

åldersgrupper förutom grupperna 29 år eller yngre och 

50 år eller äldre. Den största ökningen sker i gruppen 29 

år eller yngre där sjukfrånvaron ökat med 2,18%. Främst 

är det korttidsfrånvaron som ökat under 2019 (+0,14%). 

 
Sjukfrånvaro per nämnd 2019 2018 2017 2016 2015 

Socialnämnden (SN) 
 
6,42 

 
6,20 

 
6,41 

 
6,55 

 
6,96 

Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) 

 

4,76 

 

4,59 

 

4,14 

 

4,75 

 

4,46 

Kommunstyrelsen (KS) 4,03 3,78 6,03 5,21 6,15 

 

Sjukfrånvaron ökat inom samtliga nämnder och är högst 

inom Socialnämndens verksamhet. 

 
   2019  2018  

Sjukfrånvaro  Kvinnor Män Kvinnor Män 

Socialnämnden (SN) 6,54 5,53 6,45 4,40 

Barn- och 

ungdomsnämnden (BUN) 
5,13 3,49 4,93 3,40 

Kommunstyrelsen (KS) 6,95 2,02 5,09 2,84 

Total 5,91 3,54 5,65 3,61 

 

Inom Haparanda kommun konstateras att den totala 

sjukfrånvaron ökar inom samtliga nämnder för kvinnor. 

Den totala sjukfrånvaron för män ökar inom barn- och 

ungdomsnämnden men sjunker inom de andra två 

förvaltningarna. Den största ökningen ser man hos 

kvinnor inom kommunledningsförvaltningen. 

 
Sjukfr. dagar 

/snittanställd 

2019 

Kvin./Män 

2018 

Kvin./Män 
19 18 17 

SN 19,5 15,9 19,8 12,2 19,0 18,9 19,8 

BUN 16,4 11,9 16,1 11,7 15,3 15,1 14,5 

KS 22,0 7,6 6,5 9,6 13,5 8,3 16,3 

Totalt 18,2 11,8 17,4 11,7 16,8 16,2 17,0 

Antal sjukfrånvarodagar per snittanställd uppgår till 

16,8 vilket är en ökning med 0,6 dagar. Den största 

ökningen har skett hos kvinnor inom kommunstyrelsen. 

 
Antal tillsvidareanställda per 

nämnd 
2019 2018 2017 2016 2015 

Socialnämnden 387 380 389 407 383 

Barn- och ungdomsnämnden 330 331 332 327 330 

Kommunstyrelsen 75 70 67 69 60 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 7 7 5 4 

Total 799 788 795 808 777 

 

Antal tillsvidareanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har ökat med 11 personer under 2019. Orsaken 

till att antalet medarbetare har ökat är att Haparanda 

kommun tagit över verksamheten från Vardaga och 

bedriver det särskilda boendet i egen regi. Orsaken till 

att ökningen inte är större är bland annat på grund av 

omställningar inom flyktingverksamheten. 

 
Könsfördelning tillsvidare 

anställda 
2019 2018 2017 2016 2015 

Män 169 157 160 162 161 

Kvinnor 630 631 635 646 616 

 

Könsfördelningen för tillsvidare anställda inom 

kommunkoncernen domineras av kvinnor. Antalet män 

har ökat under året medan antalet kvinnor minskat 

något. 

 
Antal månadsanställda per 

nämnd 
2019 2018 2017 2016 2015 

Socialnämnden 418 407 446 449 423 

Barn- och ungdomsnämnden 388 403 395 390 385 

Kommunstyrelsen 89 83 77 79 71 

Samhällsbyggnadsnämnden 7 7 8 6 5 

Total 902 900 926 924 884 

Antal månadsanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har ökat med 2 personer under 2019. Inom 

Socialnämnden har den största ökningen skett med 11 

personer och en minskning på 15 månadsanställda har 

skett inom barn- och ungdomsnämnden.  

 

 
Antal timanställda per 

förvaltning 

2019 2018 2017 2016 2015 

Socialnämnden 155 191 208 143 142 

Barn- och ungdomsnämnden 80 103 101 91 66 

Kommunstyrelsen 2 3 1 5 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

Total 237 289 310 239 210 

 

Antal timanställda medarbetare inom Haparanda 

kommun har minskat med 52 personer under 2019. 

Minskning har skett både inom SN:s och Bun:s 

verksamhet.  

 

Medelålder 2019 2018 2017 2016 2015 

Kvinnor 49,53 49,29 49,91 49,93 50,66 

Män 48,98 49,69 49,98 50,89 50,53 

Totalt 49,39 49,34 49,92 50,13 50,56 

Medelålder inom Haparanda kommun har under de 

senaste åren sjunkit men vi ser nu en ökning från 49,34 

till 49,39. 
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Pensionsavgångar 

månadsavlönade 
20 21 22 23 24 Totalt 

Socialnämnden 9 5 12 12 24 62 

Barn- och ungdomsnämnden 2 9 9 12 13 45 

Kommunstyrelsen 0 6 2 4 5 17 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0 

Totalt 11 20 23 28 42 124 

 

Haparanda stad uppskattas ha 124 pensionsavgångar 

under en femårsperiod. De största grupperna är 

undersköterska, lärare inom grund- och gymnasieskola, 

förskollärare, handläggare och tekniker. 

 

Pensionsavgångar  

Lärare grundskola 9 

Lärare gymnasium 5 

Förskollärare 9 

Undersköterska 36 

Handläggare 9 

Tekniker 4 

 

Som statistiken ovan illustrerar kommer de största 

pensionsavgångarna under denna tidsperiod finnas hos 

undersköterskor, förskollärare, grundskollärare, 

gymnasielärare samt handläggare och tekniker.  

 

Strategier  

Haparanda Kommun arbetar bland annat med 

utgångspunkt i de rekryteringsstrategier som SKR 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 SKR: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.  

 

För att ta reda på risker och avvikelser i arbetet används 

systemet KIA- kommunernas informationssystem om 

arbetsmiljö. Genom arbetssättet med rapporterings-

systemet kan eventuella problem upptäckas, för att 

förebygga ohälsa i arbetet. 
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6. FÖRVÄNTAD UTVECKLING -

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 

 

Det ekonomiska utfallet för 2019 slutade på + 1,1 mkr 

gentemot budget för kommunstyrelsen. Den största 

utmaningen för styrelsen har varit att hantera den 

tekniska enhetens underskott a – 4,0 mkr. Här kommer 

krävas kapitaltillskott och avgiftshöjningar. 

Underskottet kan främst härledas till bristande underhåll 

under en längre period för fastigheter, gator och va. 

Under 2019 har allmän återhållsamhet tillämpats i syfte 

att möta det större underskottet på tekniska enheten.  

Samhället och medborgarnas förväntningar på offentlig 

sektor ökar. Medborgarna vill ha bättre och mer service 

inom alla områden. Samtidigt så står många kommuner 

inför stora utmaningar med minskande befolkning, allt 

fler äldre och färre födda barn. 

 

Kommunernas utmaningar kan övergripande beskrivas 

enligt följande; 

  

• Ökade förväntningar och krav på service och 

välfärdstjänster  

• Demografin  

• Kompetensförsörjning  

• Ökade investeringsbehov  

• Miljö och hållbarhet  

 

Den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre 

barn ställer krav på strukturella förändringar och ökar 

behovet av prioriteringar. Kommunen står inför 

omfattande investeringar b la inom skola och 

socialtjänst. Medborgarnas starka individinriktade 

värderingar tillsammans med den allmänna 

samhällsutvecklingen, medför att medborgarna ställer 

allt högre krav på service och välfärd. Det här påverkar 

kommunen som välfärdsleverantör inom alla områden 

och innebär ökade kostnader.  

 

För att klara framtidens välfärd med stora förväntningar 

från medborgarna gällande service och kvalitet så är 

kompetensförsörjningen betydelsefull. Kommunen 

måste rekrytera och behålla personal med hög 

kompetens. Konkurrensen om arbetskraft förväntas öka 

och stora pensionsavgångar och brist på utbildad 

personal kommer att prägla den både den nationella och 

lokala arbetsmarknaden i framtiden. Sveriges 

kommuner och regioner, SKR bedömer att inom de 

närmaste åren kommer det fattas ca 500 000–700 000 

medarbetare i offentlig sektor. Hållbarhet- och 

miljöperspektiven blir allt viktigare, särskilt för de yngre 

generationerna. Effekterna av klimatförändringarna har 

blivit allt mer synliga och kännbara. Sårbarheten i 

samhället ökar, och behovet av säkerhet ökar. 

Strategiska insatser krävs för god beredskap.  

 

Det finns stora risker om kommunen inte lyckas 

rekrytera tillräcklig kompetens och kapacitet för att 

omhänderta de stora utmaningarna som kommunen och 

hela kommunsektorn har framför sig. 

 

Behov av utökade driftsramar för tekniska enheten (viss 

hänsyn tagen i föreslagen budgetutökning 2020) kan ske 

genom ökade resurser och/eller höjningar av avgifter 

och hyror. Hyreshöjningar kommer dock påverka andra 

verksamheter inom kommunen. Behovet beror på 

höjningens storlek och tidpunkt på införandet. Inom IT-

området finns behov av utökade driftsramar gällande 

licenser a 100 tkr för ökad datasäkerhet. Därutöver finns 

eventuella investeringsbehov i stadsnät och kommunala 

fastigheter beroende på vilken ambitionsnivå som väljs. 

Inom HR-området planeras införande av nytt 

bemanningssystem, denna investering beräknas till ca 

300 tkr för 2021. Driften finansieras inom ram. 

Bedömningen är att utöver dessa redovisade behov, 

finns inget utrymme i den kommunala budgeten. 

 

Den politiska styrningen är viktig för att säkerställa den 

långsiktiga strategiska utvecklingen av den egna 

kommunen. En tydlig vision med klarläggande om hur 

den politiska ledningen vill att framtidens Haparanda 

ska se ut är grundläggande för att skapa verkställighet. 

Det kommer krävas mycket tydliga politiska 

prioriteringar gällande vad som ligger inom det 

kommunala uppdraget. Den ekonomiska styrningen 

måste också ta ansvar för kommande generationer 

genom att inte skjuta fram dagens kostnader till 

framtiden (t ex bristande underhåll, uppskjutna 

investeringar, driftsunderskott). De åtgärder som vidtas 

bör anpassas för att försöka möta framtida utmaningar. 

 

Socialnämnden 

 

Prioriterade områden för Socialnämnden kommande år 

är att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och tidiga 

insatser samt utveckla äldreomsorgen för att kunna möta 

framtida behov. Socialnämnden har fortsatta 

ekonomiska utmaningar och behöver se över 

kostnadsläget i förhållande till den tilldelade 

budgetramen. 

 
SN Bokslut 191231 (Tkr) Utfall 2019 Utfall 2018 Budget Diff  
Gemensam verksamhet 21 170 34 801 22 659 1 489 
Arbetsmarknadsåtg. 958 2 657 1 297 339 
Äldreomsorg 157 134 131 205 145 242 -11 892 
Handikappomsorg 48 963 48 587 45 588 -3 376 
Social omsorg 40 410 34 900 45 688 5 278 
Totalsumma 268 636 252 152 260 474 -8 162 

 

 



   
 

22 

 

Äldreomsorg 

Valfriheten inom hemtjänst har ökat det senaste året 

samtidigt som området ser en ökad kundtillströmning. 

Detta innebär att det kan ske ett betydande skifte i 

fördelningen av ärenden mellan kommunal och enskilda 

utövare. En ökad specialisering bland LOV 

entreprenörerna samt erbjudna tilläggstjänster kan bidra 

en ökad kvalitet.  

 

Inom den särskilda boendeverksamheten (- 10 692) 

uppvisar SN ett fortsatt högt kostnadsläge gentemot 

budget. En förändring kring hemtagningen av 

medicinskt färdigbehandlade individer har bidragit till 

ett ökat tryck på korttidsverksamheten (- 4 128) som 

tillfälligt ökat platsantalet från 16 till 33 platser. 

Arbetet med bemanningsrelaterade frågor har varit 

prioriterat under året. De förändringar som varit 

planerade att genomföra har dock blivit försenade på 

grund av utredningar kring arbetsmiljön i samråd med 

arbetsmiljöverket. 

 

Social omsorg 

Den omorganisation av integrationsverksamheten (+10 

211) som inleddes 2018 har uppvisat synbara resultat. 

Flertalet av de personer som fick alternativa 

boendelösningar är vid utgången av året 

självförsörjande genom förvärvsarbete. 

Detta har dock bidragit till en betydande minskning av 

ersättningar fån Migrationsverket som påverkar 

årsresultatet negativt vid årsbokslutet. Under 2021 

behöver socialnämnden anpassa kostnaderna efter 

ytterligare bortfall av statsbidrag (4 500tkr) från 

Migrationsverket. Samtidigt kvarstår vissa kostnader för 

integrationen (handläggning) som måste finansieras. 

 

Omvärldsbevakning 

• I framtiden kommer det att krävas en ökad samverkan 

mellan kommun, region och andra aktörer. Det pågår för 

närvarande omarbetningar av lagstiftningar för att kunna 

underlätta samverkan.  

 

• I och med att barnkonventionen blev en tvingande 

lagstiftning kommer det att ställas högre krav på 

handläggningen och beslutsförfarandet som kan tänkas 

påverka barn och unga 

 

• Omställning till nära vård (utveckling av dagens 

primärvård). En mer tillgänglig, närmare vård kan 

tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att 

resurser inom vården och omsorgen kan användas bättre 

och därmed räcka till fler. Detta skulle i teorin kunna 

innebära ett mindre tryck på de olika boendeformerna 

inom kommunen 

 

Högre medvetenhet hos medborgarna och ökade krav på 

individuellt anpassade insatser 

 

- Globalisering och ny kommunikationsteknologi  

- En högre medvetenhet hos medborgarna leder till 

förändrade värderingar  

- Medborgarna ställer även högre krav på anpassade och 

flexibla stödformer  

- Individens behov i centrum (IBIC) innebär att fokus 

har ökat på individuellt anpassade insatser 

- Kräver en lyhörd och förändringsbenägen organization 

- Krävs engagemang från såväl medborgare som 

frivilligorganisationer  

 

Generationsväxling,personalförsörjning, 

bemanningspool 

 

- Inom socialtjänsten gäller det såväl baspersonal som 

olika nyckelfunktioner 

 

- Under 2018-2025 kommer 98 personer (22 %) av 

personalstyrkan att uppnå pensionsåldern 65 år 

Majoriteten av dessa arbetar som baspersonal, i våra 

boenden eller som personliga assistenter 

 

De närmaste sex åren uppnår dessutom tre personer i 

ledningsställning pensionsålder och ytterligare tre inom 

tio år 

 

Målsättning 

 

 
  

Barn och ungdomsnämnden 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen har under de senaste 

åren arbetat med effektiviseringskrav i och med 

minskande barnkullar. Dessa påverkar i dagsläget 

främst förskoleverksamheten. Under de senaste åren har 

fokus för förvaltningen främst varit att ta fram och 

planera den nya skolstrukturen. Under år 2019 har 

planen påbörjats med dialog och bred samarbete med 

både skolpersonal och föräldrar samt inte minst eleverna 

själva. Första halvan av år 2020 genomförs renoveringar 

och ombyggnationer i befintliga skollokaler. Den nya 

skolstrukturomvandlingen genomförs under höst-

terminen 2020. 

 

Effektiviseringskraven har varit betungande under år 

2019, med ett begränsande statsbidragssystem, vilket 

har gjort att förvaltningen för år 2019 uppvisar ett 

mindre underskott om –1,4 miljoner kronor. Detta är 

trots allt en mindre avvikelse som motsvarar –0,55 % av 

förvaltningens totala budget på 256 miljoner kronor. 

Den nya skolstrukturen kommer att frigöra resurser på 

ett sätt som inte tidigare varit möjligt på grund av små 
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enheter. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att 

på ett bättre sätt kunna tillgodose en likvärdig 

skolstruktur där alla barn och elever har tillgång till 

behörig personal och rätt insatser. 

 

År 2015 beslutade Barn- och ungdomsnämnden om ett 

nytt övergripande mål för förvaltningen: Haparandas 

skolor ska bli Norrbottens bästa som en åtgärd på låga 

kunskapsresultat i skolan. 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. Norrbottens bästa skola är en 

flerårig process, där alla inblandade parter 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:  

 

Elevernas hälsa och relationsbyggandet  

Språkutvecklingen i alla ämnen  

IKT som verktyg i lärandet  

Betyg och bedömning  

 

Norrbottens bästa skola projekt har nått sitt mål när alla 

elever som går ut årskurs 9 är behöriga till ett nationellt 

program i gymnasiet och när alla gymnasieelever efter 

ett gymnasieprogram får gymnasieexamen.  Att vända 

skolresultaten i åk 9 tar tid. Resultaten i åk 9 har sedan 

2015 varierat och visar ännu inte förbättring. 2019 var 

ca 75 procent av eleverna behöriga till ett nationellt 

program i gymnasiet. Analyserna visar att insatser som 

höjer elevers språkliga kompetens, främjar närvaro och 

skapar trygghet och studiero är centrala i fortsatt arbete. 

Ett viktigt inslag i alla insatser är ett hälsofrämjande 

perspektiv och samverkan mellan olika yrkesgrupper. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Samhällsbyggnadsnämnden med förvaltning har en 

driftsbudget (rambudget) om ca: 4,2 MSEK. 

Rambudgeten är kommunens nettokostnad för hela 

nämndens ansvarsområde. Kommunens totala årliga 

driftsbudget för all kommunal verksamhet är ca: 613 M 

sek, Samhällsbyggnadsnämndens budget utgör därför 

0,65% av kommunens totala driftsbudget. Kostnaden 

per invånare för samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde inklusive uppdragen till 

kommunstyrelsen är ca: 430 sek/år.  

 

Budgeten för år 2019 har kunnat hållas. Av budgeterade 

4,2 Msek har 3,9 Msek förbrukats. Överskottet beror på 

att det under året varit vakanser. En trend som kan ses 

är att intäkterna på byggsidan har minskat p.g.a. minskat 

byggande inom kommunen. Övriga tillsynsavgifter för 

Livsmedel och inom Miljöbalkens område är i samma 

nivå som tidigare år. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om mål för sitt 

verksamhetsområde, verksamhetsbudget, samt om 

åtaganden för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Målen 

har huvudsakligen uppfyllts. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2019:1  

God samhällsservice  

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2019:2  

God byggnadsvård och säkra trafikmiljöer 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2019:3  

Utökad information till allmänheten 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2019:4  

God miljö för barnen 

 

Bedömning av utökat resursbehov i framtiden inom 

kommunen kan följande behov på personalresurser bli 

aktuella: 

 

• Stärkt Hållbarhetsarbete 

• Ökat arbete med klimatfrågan, omställning till 

att minska fossilbränsleberoende 

• Ökade krav på tillsyn av Tobak och alkohol 

Inom Samhällsbyggnadsnämnden kan följande behov 

på personalresurser bli aktuella: 

 

• Ökad tillsyn inom Plan- och bygg, Miljö- och 

hälsoskydd 

• Ökade statliga krav på nedkortade 

handläggningstider inom plan- och 

byggområdet (nationellt). 

Omvärldsbevakning 

 

Politiska 

Största hotet är centraliseringsiver 

 

Ekonomiska 

Liten förvaltning, samtliga medel intecknade, 

Förändringar snabbt kännbara, taxor, timavgifter, 

Konjunktur etc. 

Tillsynen inom Förvaltningens område behöver stärkas 

Hållbarhets/Klimatarbetet behöver stärkas 

Höjda krav på tillsyn 

 

Sociala 

Kompetensförsörjning, nya arbetstillfällen, nya företag 

Inflyttning 
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Generalist – specialist, variation – splittrad, 

ensamtjänster 

Samrekryteringar 

Attraktiva kommunala tjänster, attraktiv arbetsgivare, 

bra vikariat 

Livsmedelsskandaler 

 

Teknologiska 

Utveckla en palett av digitala tjänster 

Agera proaktivt med rådgivning och kampanjer 

Ta fram riktlinjer och praxis som förenklar 

handläggningen och kortar ned handläggningstider 

Samarbeta med Övertorneå, Kalix Ö Norrbotten 

Samarbeta med Torneå 

 

Miljömässiga 

Klimatfrågan behöver beaktas i samhällsplaneringen  

Kommunen behöver stärka sitt hållbarhetsarbete 

 

Lagstadgade 

Byråkratisering, inte effektivisering tycks stå på den 

statliga agendan 

 

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 

fem suppleanter. VD Pär Gabrielsson är föredragande i 

styrelsen. 

 

Ekonomi 

Bolaget redovisar ett resultat på +2,4 mkr vilket ger en 

vinstmarginal på ca 6 %. Resultatet avviker mot budget 

med -2,0 mkr. Försäljningsintäkterna uppgår till 40,8 

mkr vilket är +0,5 mkr bättre än budget och 1,7 mkr 

bättre än föregående år.  

 

De starka förklaringarna till resultatförsämringen 

gentemot såväl budget som föregående år är främst:  

 

• Bränslemix i Finland. Tillgången till effekt (främst 

pga. kyla) har varit lägre, vilket ger högre andel 

fossilolja i mix och högre kostnader.  

 

• CO2 kostnaderna stiger, kopplat till torv och olja i 

Finland. Priset på utsläppsrätter har varit i stigande 

trend. En uppslättsrätt kostar nu ca 25 Euro vilket 

betyder en extra kostnad med ca 120-140 kr/MWh för 

producerad energi med torv.  

 

• Valutaeffekt SEK/Euro har varit negativ för resultatet.  

• Hög andel bioolja pga. spetsbehov i kall period där 

baseffektutbudet från Finland minskat (främst Q1). 

 

Sammantaget har avtalet med Torneå Energi ökat med 

ca 3,7 mkr under 2019, beroende på ovan beskrivet. 

Bolaget har lyckats mildra resultateffekten, i egen 

produktion, genom att planera våra egna köp av 

utsläppsrätter och genom att blanda mer flis i bolagets 

egen mix. Bolagets eget genomsnittspris för 

utsläppsrätter ligger på ca 8-10 Euro per förbrukat ton 

under 2019.  

 

Projektet ”Ny baslasteffekt i Haparanda” fortgår, med 

ny värmeanläggning. Besked om miljötillstånd väntas 

under Q1 2020. 

 

Stiftelsen HaparandaBostäder 

 

Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till 

syfte att inom Haparanda kommun förvärva och förvalta 

fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, 

affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

 

Stiftelsen förvaltas av Haparanda kommun via ett 

samarbetsavtal och sysselsätter ca 7 tjänster som 

Fastighetsskötare, Styr & reglertekniker, VVS tekniker, 

Ventilationstekniker, Snickare, Ekonom, Upphandlare, 

Bostadsförmedlare, Reception, IT-avdelning, Bovärd, 

Projektledare, Fastighetschef samt Fastighetsförvaltare. 

Avtal med VD är tecknat separat. 

 

Ramavtal med externa entreprenörer finns upp för 

tjänster på Bygg, VVS, Ventilation, Målning, 

Mattläggning, El, Kyla, Anläggningsarbeten, 

Snöröjning, Städ yttreskötsel samt Grönytor. 

 

Haparanda bostäder förvaltar idag 515 lägenheter i 

områdena Centrala Haparanda, Marielund, Seskarö och 

Nikkala. Bruttoarean är på ca 38 400 m2 varav 

lokalarean på ca 5000 m2. 

 

Uthyrningsgarden är en avgörande faktor för hur 

företaget mår ekonomiskt. Det är för 2020 budgeterat ett 

hyresbortfall på 3,7 (2,8) mkr för vakanta lägenheter, 

lokaler och garage.Trenden är att uthyrningsläget 

fortlöpande försvagas, vid årsskiftet var ca 11% (ca 7%) 

av lägenheterna outhyrda. På Seskarö var 32% (27%) av 

lägenheterna outhyrda. Råstenen på Marielund hade ca 

26% (7%) av lägenheterna outhyrda. 

 

Budgeterade medel för fastighetsunderhåll är 5,25 mkr. 

Återkommande problematik gällande inomhusmiljö, 

innebär en svårighet att budgetera för den typen av 

kostnader. Huvuddelen av bostadsbeståndet byggt 

mellan 1986 och 1993, vilket är en fördel då dessa ej har 

någon omfattande inomhusmiljöproblematik. Dock är 

majoriteten av lokalerna byggda under mitten av 1970-
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talet, där återkommande inomhusmiljöproblematik 

uppstår vilket fortlöpande kräver åtgärder. 

 

Nytt Trygghetsboende 

Byggnation av 20 lägenheter för trygghetsboende pågår, 

inflyttning november 2020. 

Totalkostnad 41,4 mkr, vilka fördelas enligt följande: 

- Byggherrekostnad ca 5,4 mkr, varav mark ca 1,3 mkr. 

- Entreprenadkostnad ca 36 mkr inklusive kostnadsförd 

moms.  

- Beräknat stöd från Boverket ca 3,5 mkr. 

 

Framtidsanalys 

Stor risk för nedskrivning vid nyproduktion 

Ökad vakansrisk i det befintliga beståndet vid 

nyproduktion 

Återinfört investeringsstöd vid nyproduktion 

Efterfrågan på minder lägenheter i centrala Haparanda 

Framtida ränteläge. 

 

Enligt SCB:s prognos så kommer befolkningen i 

Haparanda kommun fram till år 2035 minska med ca 

700 personer. Tendens på svag efterfrågan i Seskarö och 

Marielund. Målsättningen är att avyttra fastigheter i 

områden med låg efterfrågan och bygga nytt i områden 

med hög efterfrågan. Fortlöpande 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. 

 
De nya och skärpta kraven vad gäller utsläppsvärden har 

de senaste åren påverkat ekonomin i på så sätt att 

maskinparken som är i stort behov av underhåll och 

reinvesteringar krävt än mer åtgärder. De senaste åren 

har bolaget gjort negativa resultat som påverkat både det 

egna kapitalet och kassalikviditeten. Inför 2020 har 

avgifterna för Haparanda resp. Torneå kommun höjts 

med 10%, torde innebära att rimligt resultat kan uppnås. 

För 2019 uppgår resultatet till ca 50 000 kr i förlust. 

Investeringarna uppgick till ca 700 000 kr. 

 

Verket fungerar och de utsläppsvärden som gäller klaras 

om inte större utomstående faktorer påverkar processen. 

Det normala avloppsvattnet som kommer från hushållen 

klaras. Genom renovering av rötkammaren har 

oljeberoendet minskats kraftigt. Genom förändrad 

teknik kan utgående renat vatten användas i större 

utsträckning i processen istället för färskt vatten. 

Under de senaste åren har bolaget målmedvetet utfört 

åtgärder i syfte att förbättra kvalité och minska 

kostnader genom bland annat: 

 

- Renovering av samtliga sedimenterings-

bassänger 

- Renovering av rötkammaren 

- Utbyte av ett flertal maskiner, pumpar och 

elcentraler 

 

Åtgärder som återstår att utföra är bland annat: 

 

- Automatisering av driftövervakningen 

- Upprustning av väg till verket 

- UV desinficering  

- Ägarnas uppdatering av aktieägaravtalet, här 

finns möjlighet för ägarna att tydliggöra 

ägarstrategin  

- BRAB:s egen framtida strategi, med 

utgångspunkt utifrån ägarnas strategi   
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7. 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. Vidare tas en årlig utveckling 

fram för nämndernas verksamheter utífrån sk. prislappar, som bygger på befolkningsförändringen från SCB:s prognos 

till 2035. 

Prislappar 

Förändring i antal SCB 2035 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Förskola inkl förskoleklass 1-6 -22 -19 -17 -7 -2 4 1 0 

Grundskola 7-15 år 18 -12 1 -5 -24 -18 -27 -21 

Gymnasieskola 16-18 år -10 22 -9 7 -4 0 18 0 

ÄO 65-79 år 21 6 8 2 -1 -15 -24 -34 

ÄO80-89 år 4 25 0 13 19 29 45 29 

ÄO 90- 6 1 7 -1 1 -4 1 7 

 

 

I MKR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Förskola 1-6 år -2,5 -2,1 -1,4 -0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 

Grundskola 1,9 -1,3 0,1 -0,5 -2,6 -1,9 -2,9 -2,3 

Gymnasie -1,4 3,1 -1,3 1,0 -0,5 0,0 2,4 0,1 

BUN -2,0 -0,3 -2,5 0,0 -3,0 -1,6 -0,4 -2,2 

ÄO 2,9 4,0 2,5 1,4 2,8 2,1 5,8 5,7 

SN 2,9 4,0 2,5 1,4 2,8 2,1 5,8 5,7 

 

Haparanda - Jämföraren 
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8. MÅL, INRIKTNINGAR & INDIKATORER 
 

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

bolag verksamhetsplanering kommande period. 

 

8.1 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 
realisationsvinsten 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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8.2 Kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige har 6 övergripande inriktningar (mål) mot Vision 2035. Under den kommande perioden 

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

 
Vision 2035 

Kommunfullmäktiges prioriteringar 

Vi skapar gränslös samverkan genom öppenhet och 

nyfikenhet 
En gränslös kommun att leva, verka och vistas i 

I Haparanda har vi ett livslångt lärande 

Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar 

framtid 

Hållbar utveckling (Agenda 2030) 

Hållbar ekonomi 

Hållbar infrastruktur 

Vi skapar trygghet med respekt och acceptans Haparanda ska vara tryggt och jämlikt med goda förutsättningar 

för välmående och livskvalité 

 

 
Förändringar driftbudget – KF 

 
Kommunfullmäktige       
Förändring drift tkr 2021 2022 2023 
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 10 075 10 075 10 150 
        
Förändring drift tkr 2021 2022 2023 

Resolutionsfond 0 0   
Valnämnd    75   
Total drift förändring  0 75 0 
        
Ny budgetram Kommunledningsförvaltning 10 075 10 150 10 150 
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8.3 Kommunstyrelsen 

Mål 

 

Vision 2035 Kommunfullmäktiges prioriteringar Nämndens mål Indikatorer 

Vi skapar 

gränslös 

samverkan 

genom öppenhet 

och nyfikenhet 

En gränslös kommun att leva, verka och 

vistas i 

Aktiv och levande samverkan mellan 

Haparanda & Tornio 

 

Antalet gemensamma: Evenemang/aktiviteter och 

samarbetsprojekt 

HaparandaTornio stärker sitt plats- och 

varumärke 

 

 

Ökat antal evenemang (medfin.) 

Ökat antalet besöksnätter 

Ökat antal gränspasseringar 

Innovativa lösningar för att stimulera 

näringslivsutveckling 
 

 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI ska 

uppgå till minst 75 

Öka antal nyregistrerade företag, antal/1000 

invånare (varav tidigare UF-företag) 

Förbättrat företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, 

ranking 

Ökad andel kvinnliga företagare 

SKR:s Nöjd Anbudsgivare Index (NAI) ska 

tillhöra de 25 % högsta i undersökningen 

Innovativa lösningar för att öka 
sysselsättningen 

 

 

Minskad andel invånare 18-64 år som någon gång 

under året varit arbetslösa, andel (%) 

Minskade kostnader för försörjningsstöd 

Ökad andel i arbetsmarknadspolitiska program 

I Haparanda har vi ett livslångt lärande   

Vi skapar god 

livsmiljö och tar 

ansvar för en 

hållbar framtid 

Hållbar utveckling (Agenda 2030) Ökad kunskap och måluppfyllelse gällande 
Agenda 2030 

 

 

En kommunövergripande strategi för Agenda 

2030 är framtagen 

Minst 2 av 17 mål har implementerats 

Antal aktiviteter/projekt som bidrar till Agenda 

2030:s måluppfyllelse 

Hållbar ekonomi Budget i balans 

 

Ekonomiskt utfall för drift inom 

kommunstyrelsen 

Genomföra investeringsplaner 

 

Ekonomiskt utfall för investeringar inom 
kommunstyrelsen 

 

Hållbar infrastruktur Hållbara infrastruktursatsningar inom 

vägnätet 

Genomförda reinvesteringar i vägnätet enligt 

plan, % 

Förbättrade kommunikationer 
 

 

Ökat antal ankomster/avgångar med buss och tåg 

 

Hållbara infrastruktursatsningar inom VA 
 

 

Genomförda reinvesteringar i VA enligt plan, % 

Minskat inflöde av dagvatten 

Antal avbrott i leveranser 

Förstärkt digital infrastruktur 

 

 

Ökad tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, 

andel (%) 

Hållbarhet i kommunens fastighetsbestånd 

 
Minskad energiförbrukning (-2,5%) 

Vi skapar 

trygghet med 

respekt och 

acceptans 

Haparanda ska vara tryggt och jämlikt 

med goda förutsättningar för välmående 

och livskvalité 

Hållbarhet i folkhälsoarbetet 

 

 

Förbättrat resultat i medborgarundersökning, 

KKiK, ÖJ gällande: Trygghet och 
folkhälsa/levnadsvanor 

 

Rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare 

 

 

Förbättrade resultat för Medarbetarengagemang 

(HME) totalt kommunen - Totalindex 

Minskad sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, 

(%) 
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Förändringar driftbudget- KS   

Kommunstyrelsen 
      

Förändring drift tkr 2021 2022 2023 

Skärgård 500     
Persontågsmiljon driftstart 1 000     
Ospecificerat sparkrav       
Total drift förändring  1 500 0 0 
        
Ny budgetram Kommunledningsförvaltning 54 502 54 502 54 502 
  

      

Teknisk förvaltning 
2021 2022 2023 

        
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 31 653 31 653 28 653 
        
Förändring drift tkr       
Tekniska - Röjning/underhåll KF 24/2   -3 000   
Ospecificerat sparkrav       
Total drift förändring  0 -3 000 0 
        
Ny budgetram Tekniska förvaltning 31 653 28 653 28 653 
  

      

Räddningstjänst 
2021 2022 2023 

        
Budgetram utifrån föregående år exkl löner, kapitalkostn 7 526 7 526 7 526 
Ospecificerat sparkrav       
Förändring drift tkr       
Total drift förändring  0 0 0 
        
Ny budgetram Räddningstjänst 7 526 7 526 7 526 
Summa kommunstyrelsen 

93 681 90 681 90 681 
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8.4 Barn och ungdomsnämnden  

Mål Barn & ungdomsnämnden 2021 

Vision 2035 Kommunfullmäktiges prioriteringar Nämndens mål Indikatorer 

Vi skapar gränslös 

samverkan genom 

öppenhet och 

nyfikenhet 

En gränslös kommun att leva, verka och 

vistas i 

Utveckla samarbetet mellan 

Haparanda och Torneå 

Antalet samarbetsaktiviteter i Haparanda 

Antal samarbetsaktiviteter 

Öka kommunens attraktivitet 

genom kultur 

Antal besök 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

I Haparanda har vi ett livslångt lärande Utveckla/fördjupa kontakten 

med hemmet 
Antal kontakter via nyskapande kontaktsätt 

Norrbottens bästa skola för 

bättre måluppfyllelse 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

kommunala skolor,  andel (%) 

Främja utveckling av 

nyskapande verksamhet inom 

kulturområdet 

Nya kreativa näringar 

Utveckla det pedagogiska 

ledarskapet, samverkan och 
ökad arbetsro i klassrum 

samt övriga lokaler 

Trivselenkät 

Vi skapar god 

livsmiljö och tar 

ansvar för en 

hållbar framtid 

Hållbar utveckling (Agenda 2030) Ökad kunskap och 

måluppfyllelse angående 

Agenda 2030 

Antal aktiviteter och projekt som leder till ökad 

måluppfyllelse inom Agenda 2030 

 

Grön flagg certifierade 

förskolor 

Andel förskolor 

 

Hållbar ekonomi   

Hållbar infrastruktur   

Vi skapar trygghet 

med respekt och 

acceptans 

Haparanda ska vara tryggt och jämlikt 

med goda förutsättningar för välmående 

och livskvalité 

Förbättra det förebyggande 

folkhälsoarbetet 

 

Antal insatser 

Antal utbildningar 

Utveckla och sprid 

ungdomsverksamheten 
Öka antal besökare 

Antal aktiviteter efter egna initiativ 

Antal utbildade ledare 

Antal kopplingar till föreningsverksamhet 

Meningsfull fritid 
 

 

Antal besökare 

Ranking i Årets friluftskommun 

Attraktiv arbetsgivare 
 

 

Andel chefer med upp till 30 medarbetare 

Omsättning anställda 

Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) grundskola och 

förskoleklass - Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola 

- Totalindex 

Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid 

- Totalindex 

Medarbetarenkät - rekommendera arbetsgivaren 
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Förändringar driftbudget BUN 

Barn och ungdomsförvaltningen 2021 2022 2023 
Förändring drift tkr       

Skyttecenter KF §32 2018 -625     

Effektivisering demografi (skola/fritid/kultur) 0 -2 020 -2 300 
Ungdomens hus KF 24/2 -100     
Ospecificerat sparkrav       
Total drift förändring  -725 -2 020 -2 300 
Ny budgetram 252 488 250 468 248 168 
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8.5 Socialnämnden 

 

Mål Socialnämnden 

Vision 2035 Kommunfullmäktiges 

prioriteringar 
Nämndens mål Indikatorer 

Vi skapar 

gränslös 

samverkan 

genom 

öppenhet 

och 

nyfikenhet 

En gränslös kommun att 

leva, verka och vistas i 

Socialnämndens mål är att genom 

värdeskapande skapande relationer mellan 
professioner och externa aktörer, öka barn och 

ungas möjlighet till sysselsättning, bostad och 

utbildning 

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef. 

Invånare 15-17 år lagförda för brott, antal/1000 inv 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 

utredning eller insats, andel (%) 

Andel barn och unga med förbättrade skolresultat 2020/2021 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som 

eleven läser), kommunala skolor, andel (%) 

I Haparanda har vi ett 

livslångt lärande 

  

Vi skapar 

god 

livsmiljö 

och tar 

ansvar för 

en hållbar 

framtid 

Hållbar utveckling 

(Agenda 2030) 

  

Hållbar ekonomi Socialnämnden mål är att ha en ekonomi i 

balans genom att verka för kostnadseffektiva 

strukturer och arbetssätts 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 

Hållbar infrastruktur   

Vi skapar 

trygghet 

med 

respekt och 

acceptans 

Haparanda ska vara 

tryggt och jämlikt med 

goda förutsättningar för 
välmående och 

livskvalité 

Socialnämndens mål är att gå från ett reaktivt 

till ett proaktivt förhållningssätt och att främja 

utvecklingen av effektiva åtgärder för att 
förhindra både att våld utövas och att våld 

upprepas i nära relationer. 

 

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära 

relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv 

Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, 

antal/100 000 inv 

Socialnämndens mål är att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling genom att öka invånarnas 

delaktighet och medskapande 

 

 

Antal genomförda SIP:ar där patienten varit delaktig 

Arbetslöshet 25-64 år, andel (%) av registerbaserad 

arbetskraft 

Fler från dagverksamheterna inom kommunen kommer utpå 

praktikplatser i lokalsamhället. 

 
 

Förändringar driftbudget SN 

 
Socialnämnden 

2021 2022 2023 
Förändring drift tkr       
Resolutionsfond       
Demografi 2 500 2 500 2 500 
Tillkommande statsbidrag -5 300     
Tillkommande uppdrag 1 000     
AME - Försörjning KF 24/2   -1 500   
Ospecificerat sparkrav 

      
Total drift förändring  

-1 800 1 000 2 500 
Ny budgetram 270 446 271 446 273 946 
  

      

 

 

 



   
 

34 

8.6 Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden 

Vision 2035 Kommunfullmäktiges 

prioriteringar 

Nämndens mål Indikatorer 

Vi skapar 

gränslös 

samverkan 

genom öppenhet 

och nyfikenhet 

En gränslös kommun att leva, 

verka och vistas i 

En trivsam och 

välkomnande 

kommun  

Antal utförda tillsynsinsatser på nedskräpande fastigheter  

Verka för en trevlig miljö vid vandringsleden runt Stadsviken  

Uppföljning av antal anmälningar som leder till åtgärder  

Tillgänglig information till fastighetsägare på hemsidan 

  

I Haparanda har vi ett livslångt 

lärande 
  

Vi skapar god 

livsmiljö och tar 

ansvar för en 

hållbar framtid 

Hållbar utveckling (Agenda 

2030) 

  

Hållbar ekonomi   

Hållbar infrastruktur Tryggare och 

säkrare trafikmiljö 
för oskyddade 

trafikanter 

Färre antal trafikolyckor med oskyddade trafikanter 

Tillsynsinsatser av buskage/häckar/träd vid trottoarer  

Snöröjning av gång- och cykelvägar i dialog med Tekniska 
  

Antal genomförda trygghetsvandringar med folkhälsorådet  

Skolprojekt för säkrare skolvägar  

Verka för trevliga infarter till staden  

En trivsam och 
välkomnande 

kommun  

Antal dagsturer med persontåg till och från Haparanda kommun 
per dygn  

Antal bussturer inom centralorten  

Antal bussturer inom kommunen  

Klimatanpassade 

fastigheter  

Antal informationsinsatser till fastighetsägare inom området 

energi- och klimatrådgivning  

Antal installerade värmepumpar  

Antal installerade solenergi-anläggningar  

Omställningsenkät till medborgare om hur de ställt om med hänsyn 

till klimatet  

Byggnadsvårdspris  

Vi skapar 

trygghet med 

respekt och 

acceptans 

Haparanda ska vara tryggt och 

jämlikt med goda 

förutsättningar för välmående 

och livskvalité 

Vi ska veta vad vi 

äter  

Antal utförda tillsyner på livsmedelsverksamheter  

Antal kontroller av ursprungsmärkning av livsmedel på 

livmedelsverksamheter  

Minska matsvinnet på offentliga serveringar och restauranger  

 

Förändringar driftbudget – SBN 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021 2022 2023 
Förändring drift tkr 

      
Ospecificerat sparkrav       
Total drift förändring  0 0 0 
        
Ny budgetram 4 575 4 575 4 575 
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9. 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 2021-2023 

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. Kompensation ges inte 

till löpande prisökningar.  

 

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 (2021–2023) 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 2021–2023 rätt att omsätta lån, dvs låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021–2023. 

 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för år 2021 d.v.s. 22,50 kr 
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Känslighetsanalys 

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta 

en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunkoncernens finansiella situation. I tabellen nedan 

redovisas hur ett antal faktorer som kan påverka kommunkoncerns finansiella resultat. 

 
Effekt på koncernens intäkter Förändring Effekt +/- mkr 

Skatteintäkter 1% 4,0 mkr 

Generella statsbidrag & utjämning 1% 2,4 mkr 

Bidrag fr staten 1% 0,7 mkr 

Löpande avgifter, hyror, ersättn. 1% 1,4 mkr 

Övriga bidrag. 1% 0,4 mkr 

   

Effekt på koncernens kostnader   

Personalkostnader exkl pension 1% 5,1 mkr 

Pensionskostnader 1% 0,4 mkr 

Förändrad diskonteringsränta 
pensionsskuld 

1%-enhet 50,0 mkr 

Kostnadsutveckling exkl personal 1% 2,8 mkr 

Förändrad upplåningsränta 1%-enhet 0,9 mkr 

 

Störst effekt på den kommunala koncernens intäkter har 1 % förändring på skatteintäkterna, därefter kommer generella 

statsbidrag & utjämning samt de löpande avgifterna.  

 

På kostnadssidan är det personalkostnader som den procentuella förändringen får störst effekt. Vid en procents förändring 

av diskonteringsräntan ökar kommunkoncernens pensionsskuld med ca 50 mkr och soliditeten försämras med drygt. 

4,4%. 

 

I tabellen nedan illustreras Haparanda Kommuns känslighet som inte är olik kommunkoncernens. 

 
Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mkr 

Skatteintäkter 1% 4,0 mkr 

Generella statsbidrag & utjämning 1% 2,4 mkr 

Bidrag fr staten 1% 0,7 mkr 

Taxor, avgifter, hyror m.m 1% 0,6 mkr 

Övriga bidrag 1% 0,4 mkr 

   

Effekt på kommunens kostnader   

Personalkostnader exkl pension 1% 5,1 mkr 

Pensionskostnader 1% 0,4 mkr 

Förändrad diskonteringsränta 

pensionsskuld 

1%-enhet 50,0 mkr 

Kostnadsutveckling exkl personal  1% 2,4 mkr 

Förändrad upplåningsränta 1%-enhet 0,6 mkr 
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10. Uppdrag nämnder 
 

Uppdrag till nämnder/förvaltningarna med anledning av budget och strategiplan år 2021-2023 

 

Barn och utbildningsnämnden med dess förvaltning 

 

Drift: 2021: -725 tkr, 2022: -2.020 tkr, 2023: -2.300 tkr 

Barn och ungdomsnämnden och dess förvaltning får i uppdrag att utveckla kulturskolans verksamhet för att ge alla barn 

och ungdomar möjlighet att utveckla sin självkänsla och sina förmågor inom musik, sång, dans, bild och teater.  

Kultur- och fritidsverksamhet som riktar sig till flickor och kvinnor ska prioriteras och utvecklas i nära samarbete med 

denna grupp. 

 

Vidare ges i uppdrag att utveckla gymnasiets utbildningsprogram och utbud för att kunna möta framtida elevers behov 

och önskemål gällande utbildningar, samt att tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Näringslivsenheten 

undersöka möjligheterna att etablera utbildning inom yrkeshögskolan. 

Aktiviteter året runt längs stranden utvecklas för att skapa en naturlig mötes- och aktivitetsplats för alla åldrar. Sommar i 

parken utvecklas ytterligare. 

 

Samverkan med socialnämnden och dess förvaltning intensifieras framförallt när det kommer till arbetet kring främjande 

av folkhälsa och förebyggande åtgärder mot droger. En motorgård för motorintresserade barn- och ungdomar startas. 

Det av fullmäktige beslutade besparingskravet 2021 om 4,4 miljoner kronor baserat på demografi lyfts bort och 

överstående medel används för att finansiera det tillkommande uppdragen beskrivna ovan. 

 

Investeringar: 2021: + 2.250 tkr, 2022: +1.500 tkr, 2023: +1.500 tkr 

Barn och ungdomsförvaltningen tillförs investeringsmedel för att investera utveckla trivsamma lekmiljöer för barn i för- 

och grundskola som stimulerar till aktivitet och rörelse. Skolorna i Karungi och Marielund bör prioriteras. 

Vidare tillförs medel för att under de kommande tre åren byta ut resterande skolmöbler för eleverna inom grundskolan.  

En ny klientlicens för bokutlånings systemet på biblioteket införskaffas. 

 
Socialnämnden med dess förvaltning 
 

Drift: 2021: - 1.800 tkr, 2022: +1.000, 2023: +2.500 

Arbetet med att minska den negativa standardkostnadsavvikelsen om 15 miljoner kronor inom äldreomsorgen ska 

fortsätta. Det ökade statsbidraget om 5,3 miljoner innebär att det tillskott om 15 miljoner kronor som beslutades av 

fullmäktige i februari 2020 kan minska i motsvarande grad utan att socialnämndens ram påverkas negativt. 

 

Dock tillförs medel om 2,5 miljoner kronor till verksamheten på grund av den demografiska utvecklingen i kommunen. 

Särskilda satsningar behöver göras för att motverka ensamhet bland de äldre, inte minst på landsbygden. Dessa satsningar 

kan med fördel göras tillsammans med civilsamhället och dess organisationer. 

 

Under året kommer det biståndsbedömda trygghetsboendet att iordningsställas och så snart det arbetet är färdigt ökar 

förutsättningarna för att återigen börja servera mat på Lundens äldre och trygghetsboende. 

 

Samverkan med Barn och ungdomsnämnden och dess förvaltning intensifieras framförallt när det kommer till arbetet 

kring främjande av folkhälsa och förebyggande åtgärder mot droger. 1 miljon kronor tillskjuts för att arbeta med ovan 

beskrivna tillkommande uppdrag. 

 

Investeringar: 2023: +5.000 tkr 

Medel tillförs nämnden för år 2023 motsvarande 5 miljoner kronor för investeringar i inventarier till det nya äldreboendet 

Hemstranden/Kotiranta. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 

 

Drift: Oförändrat 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillfördes medel i februari 2020 för att arbeta mer med hållbarhetsfrågorna. Ett arbete 

(STRATUS) har påbörjats tillsammans med Energikontor i Norr för att ta fram en nulägesanalys samt handlingsplaner 

tillsammans med de övriga förvaltningarna. 
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Kommunstyrelsen och dess förvaltning 

 

Drift: 2021: +1.500 tkr 

Kommunstyrelsen tillförs medel om 500 tkr för drift och underhåll i skärgårdsverksamhet samt 1 miljon kronor för 

driftstart av persontågstrafik. 

 

Näringslivsenheten får uppdrag att aktivt arbeta med utveckling av skärgården samt att söka samverkan med Haparanda 

by i frågan. Utöver arbete med besöksnäring ska arbetet med att ta fram etableringssiter och nyetableringar intensifieras. 

Samarbetet med det lokala näringslivet för att förbättra näringslivet utvecklas. 

 

Tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten undersöks möjligheterna att etablera 

utbildning inom yrkeshögskolan. 

 

Kommunstyrelsen tillsammans med Torneå stad ska arbeta för att etablera ett utbildnings och kunskapscentrum i 

Haparanda/Torneå tillsammans med universiteten som ingår i Artic5 samarbetet. 

 

Investeringar: 2021: + 250 tkr, 2022: +500 tkr, 2023: 7.000 tkr 

Kommunstyrelsen omfördelar sammanlagt 3,75 miljoner kronor 2021 av de medel, 4 miljoner, som avsatts till investering 

i ett nytt isaggregat på Kuben/Gränsvallen då en projektering behöver göras innan en investering i is aggregat kan komma 

till stånd.  

 

2,25 miljoner omfördelas till genomförande av projektering av stenarmen i Kukkola kulturby, projektering av renovering 

av kvarnarna i Kukkola kulturby samt för utveckling av strandområdet bland annat med en minigolfbana.  

 

1 miljon kronor avsätts till investeringar i skärgården under 2021 för att öka tillgänglighet och utveckla servicen i 

skärgården, varav 0,75 miljoner omfördelas från isaggregats investeringen. För 2022 avsätts ytterligare 500 tkr för 

investeringar i skärgården. 

 

Vidare avsätts 0,75 miljoner för att ta fram kostnadskalkyler för åtgärder av simhall/idrottshus. Vid behov kan ytterligare 

medel tillföras från den ospecificerade post som finns i investeringsbudgeten.  

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen få ett ospecificerat investeringsutrymme för åren 2021 och 2022 för att möta eventuella 

behov under året. Ett exempel på detta kan vara insatser för att öka tillgängligheten för allmänheten vid Sveriges östligaste 

plats tillsammans med Cape East. 

 

Till år 2023 avsätts 7 miljoner kronor för inköp av ny brandbil. 
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        2021 2022 2023 

             

Kommunfullmäktige  10 075 10 150 10 150 

Fullmäktige    935 935 935 

Revision      950 950 950 

Valnämnd      25 100 100 

Överförmyndarverksamhet  665 665 665 

Resolutionsfond    7 500 7 500 7 500 

             

Kommunstyrelse    93 681 90 681 90 681 

Kommunledningsförvaltning  54 502 54 502 54 502 

Fastighetsförvaltning    31 653 28 653 28 653 

Räddningstjänsten    7 526 7 526 7 526 

             

Pensionsåtaganden   21 756 21 756 21 756 

             

Barn o ungdomsnämnd  252 488 250 468 248 168 

             

Samhällsbyggnadsnämnd  4 575 4 575 4 575 

             

Socialnämnden    270 446 271 446 273 946 

             

Summa driftbudget     653 021 649 076 649 276 

              

Ansvarsåtaganden, borgen   400 400 400 

Intern ränta, avskrivning     -41 925 -41 925 -41 925 

Summa        611 496 607 551 607 751 

              

Kapital- & utrangeringskostn   1 950 2 950 2 950 

Löne & pensionsökning 2019   312 312 312 

Löne & pensionsökning 2020   12 000 12 000 12 000 

Löne & pensionsökning 2021   12 000 12 000 12 000 

Löne & pensionsökning 2022     12 000 12 000 

Löne & pensionsökning 2023       12 000 

Till resultatbudget     637 758 646 813 659 013 

TABELL 5: Driftsbudget 
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Resultaträkning     Utfall 2019 BU 2020 2021 2022 2023 

Verksamhetens nettokostnader, ink löneök     -591 845 -623 283 -637 758 -646 813 -659 013 

Avskrivningar      -30 314 -29 631 -29 631 -29 631 -29 631 

                  

Verksamhetens nettokostnader     -622 159 -652 914 -667 389 -676 444 -688 644 

                  

Skatteintäkter     407 665 407 014 401 650 405 008 415 160 

Välfärdsmiljarder     4 560 3 061 0 0 0 

Statsbidrag       221 658 255 359 278 605 278 726 276 529 

Fastighetsavgift     17 241 18 046 19 734 19 734 19 734 

Summa skatteintäkter och statsbidrag     651 124 683 480 699 989 703 468 711 424 

                  

Verksamhetens resultat     28 965 30 566 32 600 27 024 22 780 

               

Finansnetto*     1 472 -7 500 -7 000 -6 500 -6 500 

                  

Resultat efter finansiella poster     30 437 23 066 25 600 20 524 16 280 

                  

Extraordinära intäkter     0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader     0 0 0 0 0 

                  

Årets resultat      30 437 23 066 25 600 20 524 16 280 

                  

                  

Ospecificerad effektivisering         3 216 3 216 6 700 

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

                  

ÅRETS JUSTERADE RESULTAT      30 437 23 066 28 816 23 740 22 980 

                  

Årligt resultat på minst 2 %      4,71% 3,39% 4,12% 3,37% 3,23% 

av skatter och stadsbidrag               
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Kassaflöde   2019 
2020 

prognos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Årets resultat före besparing 30 437 28 700 25 600 20 524 16 280 15 360 15 324 15 760 16 782 
Ospecificerad 
effektivisering   0 0 3 216 3 216 6 700 9 875 9 875 9 875 9 875 

Avskrivningar m.m 28 406 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 

Förändring rörelsekapital -4 667                 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 176 58 331 58 447 53 371 52 611 54 866 54 830 55 266 56 288 

Investeringsverksamhet (egen flik) -50 665 -77 020 -82 330 -38 550 -50 150 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 

Kassaflöde efter investeringsverksamhet 3 511 -18 689 -23 883 14 821 2 461 14 866 14 830 15 266 16 288 

Förändring av finansiell skuld (leasing) 2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortering   -13 234 -10 000 -10 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Upplåning     30 000 30 000             

Kassaflöde efter finansieringsverksamhet -7 338 1 311 -3 883 2 821 -9 539 2 866 2 830 3 266 4 288 
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INVESTERINGSBUDGET 2020 2021 2022 2023 Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret 250 250 250 250  

IT-kontoret 900 900 900 900  

Räddningstjänst 400 400 400 7 000  

           

Konst och utsmyckning 300 300 300 300  
           

Landsbygdsutveckling 5 220 2 230 450 450  
Omgivning & fritid (Lekpark, badplats, minnespark etc) 450 450 450 450  

Leppäniemikajen 1 970 280      

Belysningspunkter 1 000 500      

Haparanda Hamn* 1 800        

Skärgården   1 000 500    
Teknik 67 700 73 750 32 500 32 500  
Teknik Fastigheter 47 200 51 750 13 000 13 000  

Skolstruktur KF 24/2 (2020 +0,3 mkr, 2021 + 13,4 mkr) 30 800 31 900 0 0  

Stallet 3 000        

Hälsocentralen KF 24/2 3 900 3 600      

Bandyplansbelysning/isaggregat KF 24/2 1 500 250      

Tekniska ospecificerat KF 24/2   5 000 5 000 5 000  

Fastigheter övrigt 8 000 8 000 8 000 8 000  

Utveckling strandområdet/minigolfbana   1 500      

Projektering stenarm/kvarnar   750      

Projektering idrottshus/simhall   750      

Teknik Vägar 9 000 10 500 8 000 8 000  

Skyddsvall - Golfbana (Tornios delaktighet krävs) 1 000 2 500      

Vägar övrigt 8 000 8 000 8 000 8 000  

Teknik VA (Taxefinansierat) 11 500 11 500 11 500 11 500  

Reinvesteringar 11 500 11 500 11 500 11 500  

Reningsverk & markbäddar          

Övriga investeringar 350 350 350 350  
Samverkan Tornio 350 350 350 350  

Resecentrum järnväg          
 

         
Barn och Ungdomsnämnden 900 3 150 2 400 2 400  
Kukkola kulturby 300 300 300 300  

Investeringar BUN 600 2 850 2 100 2 100  

Investeringar Fritid          

           
Socialnämnden 1 000 1 000 1 000 6 000  
Investeringar SOC 1 000 1 000 1 000 1 000  

Äldreboende inventarier KF 24/2       5 000  

Välfärdsteknik          

           
INVESTERINGAR TOTALT 77 020 82 330 38 550 50 150  

 


