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FAKTA OM HAPARANDA STAD  

ANTAL INVÅNARE   ANTAL ANSTÄLLDA  

2011 10 041  2011 810 

2012 9 904  2012 790 

2013 9 886  2013 764 

2014 9 789  2014 770 

  

  

 

 

SKATTESATS   
MANDATFÖRDELNING 

2010-2014 
 

2012 22,28  Socialdemokraterna (S) 21 

2013 22,50  Centerpartiet (C) 4 

2014 22,50  Moderaterna (M) 6 

   Vänsterpartiet (V) 3 

   Kristdemokraterna (KD) 1 

     

 

 

 

KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN 

   
ÖVRIGA MINDRE 

BOLAG 
 

STÖRRE BOLAG   
OCH KOMMUNALA 

FÖRBUND 
 

Haparanda 

värmeverk AB 
50 %  

Högskoleförbundet 

Östra Norrbotten 
 

Stiftelsen 

Haparandabostäder 
100 %  

Norrbottens 

Energikontor 
3,57 % 

Bottenvikens 

reningsverk AB 
35 %  Filmpool Nord AB 4,55 % 

   IT Norrbotten AB 2,50 % 

   Kommuninvest 0,20 % 

   Lappihalli OY 0,50 % 

 
 

 IUC Norrbotten 

AB 
2,44 % 

   Bothnian Arc 1,45 % 

   Norrbottniabanan  

Haparanda Teknik och Fastighets AB har inte haft någon 

verksamhet under 2014. 
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Inledning 

  
Ett år till ända och det är dags att lägga år 2014 

till handlingarna.  

 

Syftet med upprättande av Årsredovisning för 

kommunen är att redogöra för utfallet av 

verksamheten, dess finansiering och den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut, i 

enlighet med den kommunala redovisningslagen 

(KRL). Kommunstyrelsen ansvarar för att en 

årsredovisning upprättas. 

 

Årsredovisningen innefattar såväl kommunens 

verksamheter som de kommunala bolagens. 

Haparanda Kommuns årsredovisning överlämnas av 

kommunstyrelsen för fastställande av stadens 

fullmäktige och är föremål för granskning av 

revisorer. Årsredovisningen vänder sig även till 

externa intressenter som medborgare, leverantörer, 

kreditgivare samt andra offentliga myndigheter. 

 

Vi hoppas att årsredovisningen bidrar till ett ökat 

intresse för Haparanda Kommuns verksamhet och 

framtida utveckling. 

 

 

 

  



Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

I december 2014 togs det första spadtaget för Barents 

Center, som är det största pågående byggprojektet norr 

om Stockholm. Barents Center, med skola, multiarena, 

hotell, bio, handel, restauranger och underhållning 

kommer att generera flera hundra nya arbetstillfällen. 

Jobben är vår mest angelägna framtidsfråga i 

Haparanda. Varje jobb är viktigt. Det är avgörande både 

för människors möjlighet att styra över sina egna liv och 

för Haparandas ekonomi, tillväxt och utveckling. Under 

byggtiden tillkommer även många sysselsättnings-

tillfällen i HaparandaTornio. När Barents Center står 

färdigt 2016 kommer förutsättningarna för arbete, höjd 

attraktivitet, besöksnäring, näringsliv och Haparandabor 

att vara kraftigt förbättrade. Efter år av förberedelser 

kan vi nu börja förverkliga detta spännande projekt. Det 

gör mig stolt som Haparandabo. 

 

När vi är fler som jobbar så växer ekonomin och då kan 

vi ytterligare höja kvaliteten i skola, vård och omsorg. 

Dessutom kan vi satsa ännu mer på gator, vägar och 

VA. Nu har Haparandaborna, våra ungdomar och 

omvärlden fått en tydlig signal - Haparanda är en 

framtidsstad! 

 

En fungerande infrastruktur är en av förutsättningarna 

för att vi ska kunna utvecklas. Därför är det med stor 

glädje som jag ser att persontrafiken nu börjar närma sig 

konkreta åtgärder. Mitt fokus 2014 har särskilt varit att 

utveckla persontrafiken på Haparandabanan. Vi är ett 

attraktivt besöksmål och kan se en tydlig ökning bland 

turister från våra grannländer. Med den påbörjade 

utvecklingen av infrastrukturen kommer Haparanda att 

få förutsättningar för att växa. Dessutom hoppas jag på 

ett nytt omlastnings- och logistikcentrum. 

 

Befolkningen i Haparanda gick ned med 97 personer 

till 9789. Det är bekymmersamt! Med samlade krafter 

måste vi göra allt för att vända denna utveckling. Fler 

arbetstillfällen, bättre utbildningsmöjligheter, förbättrad 

infrastruktur och en ökad attraktivitet i 

HaparandaTornio ser jag som de viktigaste faktorerna 

för att vända befolkningsutvecklingen i positiv riktning. 

 

Kulturen är en viktig tillväxtfaktor. Haparanda har ett 

stort utbud av teater, konserter och andra 

kulturaktiviteter. Vi blev nominerad som årets 

kulturkommun som an av 7 kommuner i Sverige. 

Vinsten gick till Falun. Men bara att bli nominerad är ett 

gott betyg till vår ”kulturkommun”.  

 

Haparanda har jämförelsevis en bra ekonomi. Vi har 

dock rätt stora underskott på sociala och den tekniska 

sidan i driften. Målet är att stärka vår ekonomi 

ytterligare genom framförallt nya jobb som är viktigt för 

inflyttning och mer skatteintäkter och statsbidrag. Vi 

arbetar klokt och ansvarsfullt med utgiftssidan för en 

bra helhetsbudget. Den sociala välfärden; vård skola 

och omsorg ger vi inte avkall på. En viktig målsättning 

är att få ner skuldbördan för att bli mindre sårbara. Vi 

har sedan år 2000 amorterat rejält med 92 miljoner. Vi 

kommer också fortsättningsvis att göra det men med 

förstånd och ansvar. Enligt Dagens Samhälle visar en 

undersökning angående det egna kapitalet i Sveriges 

290 kommuner att Haparanda är på plats 137. Samma 

tidning redovisade kommunernas resultat över tiden 

2000-2013 (14 år). Här hamnade vi på 3:e plats i länet 

och på 107:e plats av landets 290 kommuner med 1,9 

%. 

Sedan långt tillbaka har Haparanda dominerats av 

handel och idag är vi en av norra Europas främsta 

gränshandelsplatser. Det är faktiskt så att utvecklingen i 

gränshandeln under den senaste 20-årsperioden har varit 

betydligt starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i 

Sverige. IKEA etablering har i hög grad har medverkat 

till den goda utvecklingen. De senaste sex åren har 

Haparanda ökat från 200 till 288 i handelsindex och vid 

den senaste mätningen (2013) omsatte detaljhandeln i 

Haparanda 1,76 miljarder kronor. I samarbete med 

besöksnäringens aktörer kan handeln bli ännu bättre och 

bli en del av en destination i världsklass. 

 

Barents center och utbyggnaden av infrastrukturen 

kommer att ge Haparanda förutsättningar för att få fler 

människor i arbete och skapa förutsättningar för att bli 

en ännu attraktivare boende och besöksort. 

 

/Gunnel Simu, fd Kommunstyrelseordförande 

 



Ny ordförande blickar mot framtiden 

 

Haparanda kommun står inför en rad utmaningar. Dessa 

tacklar vi långsiktigt och på bred front. Summerar vi 

2014 kan man konstatera att befolkningstappet uppgår 

till 97 (per 1/11-2015) individer. Dels handlar det om att 

få barn föds i relation till de som avlider, dels om att 

inflyttningen är lägre än utflyttningen. Båda obalanser 

uttrycker oro inför framtiden. Detta måste vi ta på 

allvar. Arbete och utbildning är två nyckelfaktorer. 

Möjligheten att kunna försörja sig samt finna stöd för 

sina utbildningsambitioner är ytterst centrala för en 

långsiktig utveckling av Haparanda kommun på individ- 

och samhällsnivå.   

 

Särskilt viktig att hantera är ungdomsarbetslösheten i 

kommunen. Vi har gemensamt fattat beslut att inrätta ett 

arbetsmarknadsråd för att tillsammans med bl.a. 

näringslivet anta utmaningen att få fler unga i jobb. Här 

är det frågan om modet att våga lära av varandra – 

arbetslivet kan lära sig av unga och unga ska lära sig av 

arbetslivet. 

 

Utöver det handlar det också om att skapa en bra miljö 

med god tillgång på service och tjänster av olika slag, 

dels internt i den kommunala organisationen, dels 

externt gentemot medborgarna i kommunen. Vi ska 

utifrån våra förutsättningar erbjuda den bästa tänkbara 

servicen för gammal som ung, och vara en bra 

arbetsgivare för våra nära nog 800 medarbetare. Vår 

styrka är vår kompetens och erfarenhet och kommunen 

ska präglas av framtidstro och ett positivt klimat för alla 

oavsett vem man är. 

 

Vi kommer framöver att genomföra satsningar på 

vägar/vatten, skola och utbildning, samverkan och 

utveckling mellan näringsliv, kommun och 

civilsamhället. En breddning av kommunens näringsliv 

bör åstadkommas inte minst genom att utveckla 

landsbygdsföretagare. Vi ska också jobba med 

kompetensutveckling inom vår egen organisation. För 

att uppnå allt detta behövs en välfungerande 

infrastruktur som ger utrymme för resandemöjligheter 

(buss, järnväg och flyg), det behövs kultur och turism 

samt en meningsfull fritid som vaccin mot destruktiva 

tendenser i vår kommun. Alla behövs och ska bemötas 

med värdighet och utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 

 

Min ambition är långsiktig utveckling av hela 

kommunen och för alla medborgare. Stad och land, ung 

och äldre, kvinnor och män. Tillsammans bygger vi en 

bra framtid och hjälps åt att skapa tydliga 

målformuleringar och verka för en konstruktiv och 

offensiv resurshantering. Vi ska förvalta skattepengar på 

bästa möjliga sätt och att säkerställa att varje satsad 

krona kommer kommunmedborgare tillgodo. Jag är helt 

övertygad om att det kommer att ge positiva resultat, 

såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt.  

  

  

/Peter Waara 

Kommunalråd
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Förvaltningsberättelse – Omvärldsanalys - Målredovisning 

 

Haparanda har tillsammans med Tornio stad en gemensam vision (Vision 

2020), som ett långsiktigt mål, en önskad framtida bild över hur vi vill se att 

våra städer ska ha utvecklats till år 2020. Kommunfullmäktige anger sedan 

inriktningar, som ska gälla för närmaste ett till tre åren. Inriktningarna är de 

prioriteringar som ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering för 

att uppfylla politikernas vilja.  

 

Utifrån inriktningarna är det upp till varje nämnd att lägga mål som 

harmoniserar med kommunfullmäktiges övergripande mål. Målen sätts för 

respektive år och ligger till grund för verksamheternas planering på olika 

nivåer och som mynnar ut i åtaganden ända ned på medarbetarnivå.    

                           

                       BILD 1: Vision 2020 Källa: Egen modell 

 

Detta är Haparandas utvecklade styrmodell för målstyrning, som antagits i Kommunfullmäktige 2010. 

  

Värdegrunden som presenteras i den övergripande 

verksamhets-, medarbetar- och ledaridén är centrala 

i kommunens styrmodell.  

 

Förutom den vertikala och planmässiga styrningen 

med politiska inriktningar, mål och verksamhetens 

åtaganden tydliggör idéerna vilket uppdrag 

organisationen har, vad organisationen ska utföra 

samt för vem den är till för.  

 

 

 

 

 

 

B

BILD 2: Haparanda stads värdegrunder, Källa: Egen modell  

 

  

  



Omvärldsanalys 

  

Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer 

som påverkar kommunens planering på kort och 

medellång sikt. Analysen baseras i huvudsak på 

insamlad statistik samt Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) prognoser. 

 

Ekonomin i omvärlden 

Omvärldens ekonomier går i otakt. I USA har tillväxten 

etablerat sig på och arbetslösheten har sjunkit snabbt. 

Utvecklingen på andra viktiga svenska exportmarknader 

har varit blandad. I Storbritannien har den ekonomiska 

utvecklingen varit förvånansvärt stark och den brittiska 

ekonomin förväntas visa fortsatt styrka i år och nästa år. 

I våra nordiska grannländer har den ekonomiska 

utvecklingen snarast gått i motsatt riktning. Det 

ekonomiska läget i euroområdet har försvagats under 

hösten. Krisen i Ukraina och de handelssanktioner med 

Ryssland som följt har påverkat, likväl som den svagare 

tillväxten i Kina och tillväxtekonomierna. Tyskland, 

som förväntas vara motorn i euroområdet, har på grund 

av den låga aktiviteten hos dess handelspartners tappat 

fart.  

 

Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till 

att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt 

mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 

har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och 

revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det innebär 

troligen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken 

börjar stramas åt och att styrräntan endast beräknas till 

2,5 % vid slutet av 2018. Den svenska styrräntan 

kommer därmed att ligga lågt relativt räntan i USA, 

men högt i förhållande till euroräntan.  

 

Svensk ekonomi 
 

Inte bara omvärlden går i otakt, det gäller också den 

svenska ekonomin. Tillväxten har dämpats markant 

sedan ett uppsving under andra halvåret 2013. Trots det 

fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god 

takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket 

svagt. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget 

förvånansvärt bra, med reala ökningar runt två procent i 

år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av 

antalet arbetade timmar, med den för kommunsektorn 

gynnsamma priseffekten (kommunsektorns priser stiger 

långsammare än löneökningarna).  

 

Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi 

i år utvecklas förhållandevis svagt. Det främsta skälet är 

en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en 

fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas i år 

växa med 1,9 %. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut 

och BNP beräknas då växa med 2,9 %. 

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än 

BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. 

Tack vare att ekonomin befinner sig i en 

återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget 

relativt snabbt, med över 2 % nästa år och omkring 1,5 

% året därefter. Underskottet i den offentliga sektorns 

finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 

0,5 % 2018, betydligt lägre än det mål som riksdag och 

regering ställt upp för sparandet om +1%. 

 

Den privata konsumtionen utvecklades svagare under 

det tredje kvartalet än beräknat, delvis förklarat av 

tillfälliga faktorer, och därmed blir årets ökning något 

långsammare än vad vi tidigare räknat med. Lägre 

förväntningar från konsumenterna och att 2015 startar 

från en lägre nivå betyder att också nästa års ökning 

revideras ned. Å andra sidan har hushållens inkomster 

utvecklats mycket gynnsamt sedan mitten av 2000-talet. 

 

Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla 

inkomster vuxit med i genomsnitt 3,2 % per år. Under 

samma period har hushållens konsumtionsutgifter ökat 

med endast 1,9 % i genomsnitt per år, vilket medfört 

ökat sparande.  

 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. 

Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i 

stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna 

stagnation är lägre räntor. Kronförsvagningen i 

kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan 

drar efterhand upp inflationstalen.  

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som 

splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen 

stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt 

har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. 

SKL räknar dock med att arbetslösheten sjunker under 

2015. Det är det stora tillskottet av utrikes födda som 

gjort det möjligt för arbetskraften och sysselsättning att 

öka snabbt sedan 2005. Födda utanför Europa utgör en 

betydande andel av sysselsättningsökningen.  

 
Kommunernas Ekonomi 

 

Efter flera år med relativt goda resultat för 

kommunsektorn som helhet kommer resultatet för 2014 

beräknas uppgå till 9 miljarder kronor, vilket motsvarar 

1,2 % av skatter och statsbidrag. År 2015 förväntas 

resultatet försämras något, till ca 5 miljarder, trots 

skattehöjningar på genomsnitt 14 öre. Den främsta 

anledningen till det sämre förväntade resultatet är att 

tillfälliga intäktsposter som försäkringspremier från 

AFA Försäkringar och höjningar av det generella 

statsbidraget uteblivit. En osäkerhetsfaktor finns även 

kring statsbudgeten 2015. 

 

 

När det gäller 2016-18 finns väl orosmoln som 

ljusglimtar. Reala skatteunderlaget beräknas öka i 

förhållandevis god takt och goda exempel kan ses på 

lyckad samverkan mellan kommuner och landsting 

inom vård och omsorg. Demografiska förändringar 

innebär tilltagande kostnadstryck uppåt på flera 

verksamheter, men även ett behov av omvandling 

mellan olika verksamheter. För att bibehålla nivån på ett 

resultat om 1 % av skatter och statsbidrag beräknar SKL 
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att kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag 2016-18 

med 69 öre utöver höjningen på 14 öre 2015. 

 

Kommunal utdebitering 

 

I 106 av landets 290 kommuner höjdes skattesatsen 

medan den sänktes i 6 av landets kommuner. Den 

primärkommunala genomsnittliga skattesatsen för 2014 

ökade därmed med 0,04 procentenheter till 20,65 %. 

 

I Norrbotten höjde Arvidsjaur och Boden, den 

kommunala skattesatsen 2014. Övertorneå har lägst 

skattesats av länets kommuner med 21,75 %. Snittet i 

Norrbotten uppgick till 22,56 %. 

 

År 2013 skatteväxlades det för övertagande av 

hemsjukvården i Norrbotten. Ansvaret för 

hemsjukvården övergick från landstinget till 

kommunen. Haparandas effekt gällande skatteväxlingen 

med landstinget medförde att skattesatsen steg under 

2013 från 22,28% till 22,50%. Under 2014 förblev 

skatten oförändrad, vilket innebar att den skattesatsen, 

inklusive, landstingsskatt, uppgick till 32,68 %. 

 

Skatteunderlaget utgörs av summan av beskattningsbar 

förvärvsinkomst för kommunens medborgare medan 

skattekraften är skatteunderlaget fördelat per invånare. I 

Haparanda har den genomsnittliga skattekraften för 

taxeringsåret 2014 ökat från 145,9 tkr till 153,6 tkr per 

invånare, vilket är 83,0 % av riksmedelvärdet. 

 

Variationerna mellan kommunernas skatteunderlag är 

stora. I Norrbotten har Kiruna och Gällivare de högsta 

skattekrafterna på 218,8 tkr respektive 212,2 kr per 

invånare. Detta motsvarar 118 % respektive 114 % av 

riksmedelvärdet. 

 

 

 
  



Befolkningsutveckling 

 

Befolkningsantalet i den enskilda kommunen har stor betydelse för 

kommunernas kostnads- och intäktsutveckling. Förändringar i befolkning och 

i den demografiska sammansättningen medför ett förändrat volym- och 

kostnadsmässigt tryck i flera av de kommunala verksamheterna. 

Befolkningsmässigt har Haparanda minskat under en längre period. För 2014 

sjönk innevånarantalet med -97 personer till 9789 innevånare, vilket kan 

jämföras med 10 112 år 2009 och 10 141 år 2004.  

 

Även den demografiska strukturen på befolkningen har förändrats. 

Befolkningen i Haparanda har blivit äldre och medelåldern har stigit från 

(2004) till (2014). Detta syns tydligt när man jämför befolkningspyramiden 

från för 1982, 1992, 2002 och 2012. En optimal befolkningspyramid har en 

bred botten med större andel av befolkningen i åldrarna 0-45. Som vi ser 

nedan har Haparandas utveckling varit negativ d.v.s. andelen 0-45 år minskar 

medan andelen äldre 45- och äldre ökar. 

 

 

Källa: SCB ”Kommunfakta Befolkningspyramider” 

 

Befolkning per åldersgrupp 

 

I siffrorna syns det tydligt att åldersstrukturen 

förändrats för grupperna 0-18 år, 18-45 år, 45-65 

år samt 65 år och äldre i Haparanda från 1993 till 

2014. Fortsätter trenden kommer gruppen 65 år 

och äldre vara Haparandas största under året 2017. 

Antalet äldre kommer fortsätta växa, vilket gör att 

andra krav ställs på fördelningen av de 

kommunala resurserna i framtiden. 
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Flytt- & Födelsenetto 

 

Haparanda har en historik av stor in- och utflyttning. 

Under 2014 var flyttnettot negativt med -67 personer. 

Födelsenettot har under den senaste 10-årsperiod legat 

på ett underskott omkring – 40 personer. Födelsetalen i 

kommunen har samtidigt pendlat mellan 79-111 

personer under samma period och i snitt har 97 personer 

fötts de senaste 5-åren. För 2013 och 2014 har 89 

respektive 87 barn fötts och födelsenettot varit negativt 

-26 respektive -47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014

Inflyttning 475 523 464 555 456

Utflyttning 527 516 538 548 523

Netto -52 7 -74 7 -67

Födda 107 108 85 89 87

Avlidna 107 140 147 115 134

Netto 0 -32 -62 -26 -47

-200
-100

0
100
200
300
400
500
600

Flytt- och födelsenetto

Inflyttning Utflyttning Netto Födda Avlidna Netto



Näringslivsstruktur 

 

I Haparanda finns 830 företag, varav 358 Aktiebolag. 

1770 personer är anställda inom det privata näringslivet. 

Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag (5 

år eller yngre), 74,9 procent arbetar i ett lokalt förankrat 

företag och endast 15,9 procent är anställda i ett 

utlandsägt företag.  

 

Flest antal företag finns inom branscherna Detaljhandel 

och Bygg (59 respektive 58). Den största branschen är 

Detaljhandeln. 

 

Arbetsgivare 

Den största privata arbetsgivaren är IKEA med 225 

anställda. Andra större arbetsgivare är Elbyrån Bertgren 

(72), Polarica (65), Ditt Liv i Norr (58), Samhall (55) 

och Storbutiken i Haparanda (53). 

 

Den största offentliga arbetsgivaren i kommunen är 

Haparanda stad med 1225 anställda. Andra stora 

offentliga arbetsgivare är Norrbottens Läns Landsting 

(125) och Kriminalvården (35).   

 

De 15 största arbetsgivarna i kommunen står för lite 

över 60 % av andelen anställda.    

 

 

DETALJHANDEL 
 

Haparanda var en av Nordkalottens mest kända 

marknadsplatser redan under medeltiden och är idag en 

av norra Europas främsta gränshandelsplatser. IKEA 

etablerade sig på orten 2006, vilket i hög grad har 

medverkat till den goda handelsutvecklingen. 

 

Försäljningsindex 

Haparanda har index 288 för total detaljhandel. 

Försäljningsindex är den faktiska omsättningen i 

kommunen dividerat med försäljningsunderlaget 

multiplicerat med 100. Ett index som överstiger 100 

indikerar att en kommun lockar köpare från andra 

närliggande kommuner.  

 

Omsättning 

Handelns totala omsättning under 2013 var 1,76 

miljarder kronor, en uppgång från 2012. Både 

sällanköpsvaror och dagligvaror har stigit i omsättning. 

 

Taxfree 

Vad gäller Taxfree är Norrbottens län den fjärde största 

regionen i Sverige. Haparanda står för hela 84 % av 

Taxfree-försäljningen i Norrbotten, följt av Luleå som 

står för 10 %, resterande städer i regionen står för 

mindre än 1 % vardera. Trenden över tid är positiv även 

om den senare hälften av 2014 har varit tyngre på grund 

av de makroekonomiska problemen i Ryssland.  

 

Anställda 

Detaljhandeln i Haparanda har totalt 518 anställda. Det 

är ungefär 15 % av den totala andelen sysselsatta i 

Haparanda kommun.     

 

INFRASTRUKTUR 

 

I Norrbottens län finns fem flygplatser med reguljär 

trafik. Vad gäller HaparandaTornio finns närmaste 

flygplatser för reguljärflyg i Kemi (Kemi-Tornio 

flygplats) och Luleå. Avståndet mellan Haparanda och 

Kemi är ca 17 km, mellan Haparanda och Kallax/Luleå 

ca 130 km.  

 

Länet genomkorsas av det nationella stamvägnätet med 

internationella kopplingar till Norge och Finland. Nya 

kustnära Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda 

invigdes den 15 januari 2013 och ger förbättrade 

möjligheter för gods- och (i förlängningen) 

persontransporter. 

 

 

  



Arbetsmarknad 

 

Arbetsförmedlingens prognos för 2014 och 2015 ligger 

på att sysselsättningen bedöms öka med 116 000 

personer i riket. Prognosen visar även sysselsättningen 

bedöms öka i samtliga län, men blir starkast i de tre 

storstadsregionerna. Sett på åldrar har sysselsättningen 

hittills ökat starkast för ungdomar i åldern 16-24 år, och 

det är en utveckling som fortsätter under 2014 och 

2015. 

 

Rekryteringsproblemen för arbetsgivaren bedöms dock 

öka i framtiden. Den bilden kommer främst att märkas i 

regioner med stora pensionsavgångar och med samtidigt 

minskande arbetskraftsutbud.  

 

Brist på utbildad arbetskraft – även i offentlig sektor 

 

Bristen på utbildad arbetskraft gör sig allt mer gällande 

inom offentlig sektor. En bidragande faktor är att 

generationsväxlingen får allt mer tydliga konsekvenser 

på arbetsplatserna. Ålderspyramiden inom en rad yrken 

inom offentlig sektor gör läget bekymmersamt och en 

stor andel av personalen kommer att lämna arbetslivet 

de närmaste 5-10 åren. I regioner med svagt tillskott av 

ny arbetskraft och minskat arbetskraftsutbud kommer 

arbetsgivare inom offentlig sektor att få svårt att fylla 

uppkomna vakanser.  

 

Bristen på högskoleutbildade gäller främst ett antal 

kategorier av lärare samt yrken som kräver lång 

utbildning inom hälso- och sjukvård. Det finns även 

brist på vårdutbildade på gymnasienivå och den 

rekryteringssituationen bedöms bli vanligare undan för 

undan. Samtidigt framgår redan att de offentliga 

arbetsgivarna i främst Jämtland, Södermanland och 

Norrbottens län upplever frekventa 

rekryteringsproblem.  

 

Arbetslöshet 

Öppet arbetslösa i riket har minskat med -0,4 % till 4,3 

% under 2014. I Norrbotten är samma minskning något 

mindre (-0,1 %) och nivån för öppet arbetslösa ligger på 

4,0 %.  

 

Tuff situation för ungdomar 

Situationen för ungdomar (18-24 år) är dock något 

tuffare, dock minskar arbetslösheten under samma 

tidsperiod. Minskningen för riket ligger på -0,7 % för 

öppet arbetslösa till 5,7 % och den sammanlagda siffran 

för ungdomar öppet arbetslösa och i program ligger på 

14,8 %.  

  

Länets siffror är något bättre med 5,5 % öppet 

arbetslösa ungdomar men länet har fler ungdomar i 

programåtgärder än riket. Den totala siffran för 

ungdomar som är öppet arbetslösa och i program 

stannar på 16,4 %.  

    

 

  

Arbetslöshet i siffror     

  2013 2014 

Öppet arbetslösa Riket 4,7 % 4,3 % 

Öppet arbetslösa Norrb. 4,1 % 4,0 % 

      

Öppet arbetslösa 18-24 år Riket 6,4 % 5,7 % 

Öppet arbetslösa 18-24 år Norrb. 6,2 % 5,5 % 

      

Öppet arbetslösa & i program       

18-24 år Riket 17,2 % 14,8 % 

Öppet arbetslösa & i program      

18-24 år Norrb. 18,9 % 16,4 % 
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Arbetslösheten i Haparanda 

För Haparandas del ligger arbetslösheten fortsatt på en hög 

nivå. Siffran för öppet arbetslösa för 2014 landade på 7,3 

% (-0,1 %), betydligt högre jämfört med riket (5,7 %) och 

länet (5,5 %). 

  

Situationen för ungdomarna har förbättrats under året öppet 

arbetslösa sjunkit till 6,9 % (-2,1 %). D Siffran för 

ungdomar (18-24 år) i programåtgärder och öppet 

arbetslösa har förbättrats kraftigt och sjunkit under året 

med -4,9 %. Siffran är dock fortsatt hög (26,6%) i jämförelse med riket och Norrbotten.  

 

Dock ska det tilläggas att Arbetsförmedlingens statistik inte tar hänsyn till arbete över landsgränsen, utan dessa personer 

plockas sonika bort från underlaget och ger ett försämrat statistiskt underlag för kommunen.   

 

Personalförsörjning  

 

Fram till år 2025 är det 1,6 miljoner pensionsavgångar i 

landet. Generationsväxlingen är särskilt omfattande i 

den offentliga sektorn. Dagens flyttningsmönster och 

befolkningsstruktur och flyttningsmönster indikerar att 

andelen i yrkesaktiv ålder kommer att minska i många 

län samtidigt som andelen äldre ökar, detta kommer 

påverka den framtida försörjningen. Ökat antal äldre 

medför exempelvis att behovet av arbetskraft inom vård 

och omsorg kan komma att öka i framtiden. 

Befolkningsutvecklingen i Haparanda kommun följer 

detta mönster.  

 

Störst antal pensionsavgångar inom de närmsta tio åren 

har Haparanda kommunen att vänta inom 

omvårdnadssektorn och bland lärare.  

 

Pensionsavgångar (de som fyller 65 år) i Haparanda kommun 

 

Personalkategori 2014-2018 2019-2023 Totalt 

Omvårdnadspersonal* 51 54 105 

Lärare** 21 14 35 

Förskollärare/barnskötare 11 14 25 

Assistenter/sekreterare 6 8 14 

Chefer 6 7 13 

Kost/lokal 16 14 30 

Handläggare 6 4 10 

Övriga 21 18 39 

Totalt 138 133 271 

*Omfattar undersköterskor, arbetshandledare, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter, sjuksköterskor. 

**Omfattar lärare i alla ämnen och kategorier.  

  

Arbetslöshet i siffror     

  2013 2014 

Öppet arbetslösa Haparanda 7,4 % 7,3 % 

      

Öppet arbetslösa 18-24 år 

Haparanda 9,0 % 6,9 % 

      

Öppet arbetslösa & i program       

18-24 år Haparanda 31,5 % 26,6 % 
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Målredovisning 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är mål och 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket omfattar 

mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. 

Målen fastställs av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av 

målen sker i delårsbokslut april och augusti samt 

årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra 

värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen 

fastställs av kommunfullmäktige i budget- och 

strategiplan. 

 

   

Bild: Översikt bild över Kommunfullmäktiges inriktningar i förhållande till stadens vision  
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  Målredovisning 

Upplevelserik handels- och besöksplats 

 KF:s Inriktningar     

 Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv 

besöksort 

 

Under året har vi satsat på att utveckla de evenemang som har potential att 

växa, det handlar främst om Barents Reunion, Nyårsfirandet och Jazz & 

Blues-festivalen.  

Vi samarbetar i dagsläget med Swedish Lapland (och Meri-Lappi på finska 

sidan), och genom dem får vi exponering i större, internationella kundgrupper. 

Samverkan med näringsidkare inom besöksnäringen behöver utvecklas 

ytterligare – målet är att utveckla paket, som kan säljas in till besökare.    

 

Handelsrådet består idag av ett 40-tal företag som tillsammans med 

Tillväxtenheten marknadsför Haparanda som en shoppingdestination. 

Gemensamma marknadsföringsinsatser har genomförts, främst mot Finland 

och Norge. 

 

Turistbyråns nya placering i nya resecentrum har gjort att allt fler besökare 

hittar dit, en ökning med +105 % till över 7 000 besökare/år. 

 

Ingen mätning för Varumärkesbarometern har genomförts under 2014.  

Målet betraktas som ej uppnått då igenkännisgraden inte ökat. 
 

 

 Utökat samarbete med och mellan företagen 

 

Vi har fokuserat på att skapa mötesplatser för företagen. Det handlar främst 

om frukostmöten, men även seminarier och föreläsningar. Vi anser att 

nätverkande är viktigt och deltagandegraden har under 2014 frukostmöten 

legat i linje med fjolåret om 250 deltagare/år. 

 

Vi har även initierat olika konstellationer i enlighet med handelsrådets 

upplägg. Tanken är att i framtiden ha ett fastighetsägarråd samt ett 

besöksnäringsråd med fokus på ökad tillväxt och långsiktiga samarbeten. 

 

Förutom detta har vi hjälpt lokala företag i sina kontakter med regionala 

organisationer såsom Länsstyrelsen, Norrlandsfonden, LTU och Almi.   

 

Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen 

mellan kommunen och näringslivet. Det enskilt viktigaste målet har därför 

varit att öka antalet företagsbesök, vilket också skett 2014.  

 

Målet betraktas som delvis uppnått. 
 

 

 Aktivare kulturliv 

 

Kommunen har under året satsat på flera nyarrangemang för att stärka ett 

aktivare kulturliv. Projekt som Stadsfesten, ”Gör om gamla stan”, Jazz & 

Blues, Vinterglöd och Nålsögat mfl samt riktade medel mot landsbygden har 

genomförts under året. Kommunen har även blivit nominerad av 

fackförbundet Vision som årets Kulturkommun för sina insatser under 2014. 

 

Nöjdhetsindex gällande Haparandas kulturliv har ökat i den tidigare 

undersökningen från 2012. Nästa undersökning kommer att genomföras 2015. 

 

Målet anses delvis uppfyllt. 
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Dynamisk företagsamhet 

 KF:s Inriktningar     

 Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete 

 

Tillväxtenheten arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala näringslivet. 

Under 2014 har vi samarbetat ALMI och på så sätt kunna erbjuda starta eget 

rådgivning, kurser och seminarier. Vi har genomfört företagsbesök 

tillsammans med LTU och Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen för att sprida 

dessa organisationers kompetens och möjligheter till det lokala näringslivet. 

Vidare har insatser genomförts via handelsrådet, företagsfrukostar 

(nätverkande), seminarier, starta eget-rådgivning, ung företagsamhet samt 

samarbetat med Tornio (projekt näringslivstjänster). 

 

Siffrorna för öppet arbetslösa har sjunkit med -0,1 % enheter till 7,3 %.  

Siffrorna för ungdomsarbetslösa (18-24år) har sjunkit med -2,1 % enheter till 

6,9 %. Totalt är ungdomsarbetslösheten (öppet arbetslösa inkl i program) 26,6 

%, en minskning med 4,9 % under samma period. 

 

Målet anses delvis uppfyllt. 
 

 
  

 

 Arbeta för fler nyetableringar 

 

Första spadtaget är genomfört för Barents Center och är en stor investering i 

ort som Haparanda. Det kommer också öka nya etablerade företag till orten. 

En av Tillväxtenhetens uppgifter är att fortlöpande arbeta med att locka nya 

företag till orten. Detta borde främst ske genom uppsökande verksamhet. I och 

med att Tillväxtenhetens personalresurser krympt under verksamhetsåret har 

arbetet i stora drag varit reaktivt snarare än proaktivt.   

Ett utkast till en gemensam etableringsstrategi med Torneå har tagits fram. 

Tanken är att samarbeta kring dessa frågor för att kunna optimera våra 

resurser. 

Enligt statistik från UC uppgår antal nystartade företag (AB, HB och enskild 

firma) under 2014 till 60. Detta kan jämföras med det totala antalet 

företagsstarter 2012 (42) och 2013 (42). 

 

Målet anses uppfyllt. 
 

 

 Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet 

 

Strategin har varit att skapa goda förutsättningar för företag att verka i 

Haparanda genom att först och främst tillhandahålla en bra servicenivå på de 

kommunala tjänsterna. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver långsiktighet, 

uthållighet och ständiga förbättringar.  

 

Arbetet sker på bred front i staden (frukostmöten, branschråden, seminarium 

och vidareslussning till andra myndigheter), men ett särskilt fokusområde är 

att förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv för att uppmuntra 

entreprenörskap. 

 

Enligt Näringslivsrankningen 2014 hamnade kommunen på placering 275 (-

18). I andra undersökningar som Insikt, placerar sig staden över Sverigemedel. 

 

Målet betraktas som ej uppnått.   
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Logistisk nod 

 KF:s Inriktningar     

 Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från 

HaparandaTornio 

 

Vårt nya gemensamma resecentrum invigdes december 2013. Mixen av 

hyresgäster säkerställer våra resenärers behov och vårt gemensamma 

resecentrum är nu ett nav för det lokala, regionala och internationella resandet, 

som underlättar för resenärerna. Arbetet med persontrafik på Haparandabanan 

fortlöper. 

 

Satsningen på HaparandaTornio Resecentrum har utsetts till en av tre 

finalister i Future Transport Award 2013 i kategorin Public Transport och vi 

blev en god tvåa. Under 2014 har det lokala kollektivtrafikresandet inom 

Haparanda legat i linje med f.g år som ökade med drygt 9 000 resande jämfört 

med 2011.  

 

Målet betraktas som uppnått. 
 

 

 

Hållbar Livsmiljö 

 KF:s Inriktningar     

 Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio 

 

Organisationens transporter kommer att omarbetas under hösten och en 

gemensam samåkningsplatform med Kalix kommer att tas fram. 

En mätstation för mätning av luftföroreningar har tagits i bruk i Riekkola, som 

avslutas i januari 2015. Nya "bruna tunnor" är placerade i centrala delar och 

komposteringen har ökat. 

 

Haparanda kommun har vidtagit flera åtgärder för att sänka, effektivisera och 

följa upp all energianvändning i organisationen. Trots detta återstår mycket 

arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 

 

Haparandabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva trafiken  

inom HaparandaTornio har ökat sedan i fjol. De stora utmaningarna består 

idag av att skapa förutsättningar för att ändra beteenden i den enskilda 

biltrafiken samt att sänka den lokala och globala påverkan från storindustrin i 

HaparandaTornio. 

 

För 2013 ökade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt till placering 105 och 

under 2014 hamnade man på placering 138.  

 

Målet betraktas som delvis uppnått. 
 

 

 HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg nav för alla att 

bo i och vilja flytta till 

 

Nästa Medborgarundersökning planeras till våren 2015. Mättillfället kommer 

att vara bra en indikation över utvecklingen de tre senaste åren samt en 

indikation till förtroendevalda till den nya mandatperioden.  

 

Indikatorn har en del områden som kommun som organisation kan påverka 

mer eller mindre direkt, men det krävs att man fokuserar och har ett gott 

samarbete med övriga samhällsaktörer. Under 2014 däremot har man sjunkit 

något från placering 267 till 271 i Fokus undersökningen.  

 

Målet betraktas som ej uppnått.  
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Medborgaren i centrum 

 

Resultat har förbättrats markant sedan senaste mättidpunkten år 2012. År 2012 var 

medborgarkontoret (MBK) precis startad och det kan ha stört servicenivån vad gäller 

tillgänglighet i telefon då man koncentrerade samtalen till ett nummer. Man försökte lösa 

enkla frågor på MBK istället för att ha nummer till ansvariga handläggare tillgängliga för 

allmänheten eller att koppla till handläggare direkt.  

 

Sedan sommaren 2014 har ambitionsnivån och inriktningen av MBK är inte den samma 

som tidigare, utan traditionell växel och reception med vissa specialfunktioner återfinns i 

kontoret för närvarande.  

 

Närliggande resultat i samma undersökning såsom bemötande i telefon och svarstider 

epost har också ökat sedan 2012, vilket tyder på bättre förbättrat arbete hos organisationen 

överlag. Detta bör nog vara inriktningen för Haparanda stad även i fortsättningen; att 

utveckla vår service bredden istället för som ambitionen var med MBK att försöka 
koncentrera för mycket av service på en "front-office". 

Målet anses som uppnått. 

 

 

 

 Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio 

 

Under 2014 har det lokala kollektivtrafikresandet med Haparandas Ringlinje 

legat i linje med föregående år, med över 18 000 resande. Från 2011 har 

utveckling varit positiv från drygt 10 000 resenärer till 2014, då antalet 

resande landade över 18 000.  

 

Haparanda arbetar också vidare med persontågstrafik på sträckan Luleå-

Boden-Kalix – Haparanda med de övriga kommunerna och intressenterna. 

Planerad trafikstart är hösten 2017. 

 

Målets anses som uppnått. 

 
 

 

 Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad 

arbetsplats 

 

En mätning av nöjdmedarbetarindex har skett under hösten 2013. Ny mätning 

genomförs under 2015. 

 

Undersökningen visar på att NMI:et ökat från 61 till 64, vilket är glädjande. 

(ny undersökning är planerad 2015). Detta ansens vara en bra nivå för en 

organisation av vår storlek. Vidare kan man av undersökningen se att 

stressnivåerna är fortsatt höga, framförallt hos cheferna. En satsning på 

utbildning inom bemötande och kommunikation har genomförts. 

 

Målet anses som uppnått. 
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 Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för 

medborgare i HaparandaTornio 

 

Sjukpenningtalet har ökat i hela riket under 2013 och även under 2014 (+1 

dag), Haparanda är inget undantag +1,3 dagar, som dock har ett lägre 

sjukpenningtal (9,7) än jämförelse kommunerna och riket (9,4). Vi har satsat 

på sociala investeringar (Synk, unga i centrum) under året som yttrar sig i 

långsiktigt förebyggande insatser. 

 

Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad 

i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller 

arbetar i Sverige.  

 

Målet betraktas som delvis uppnått.  

 

 

 Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och 

statsbidrag 

 

Årets resultat före jämförelsestörande poster stannade på 3,0 % av skatter- och 

statsbidrag (+16,9 mkr). Kommunen drabbas dock av en kostnad på -7,5mkr 

som betraktas som jämförelsestörande avseende pensions för aktivt förtroende 

valda.  

 

Resultatet justeras ned till 1,76 % efter jämförelsestörande poster.  

 

Målet betraktas därför som delvis uppnått. 
 

 

 Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 

procent av likviderna amorteras 

 

Kommunen har under 2014 sålt fastigheter/mark för 48,3 mkr och minskat sin 

låneskuld med 38.1mkr under året.  

 

Där stod försäljning för området till Barents Center för 48 mkr, varav 28 mkr 

amorterades. Även den planenliga årliga amorteringen om 10mkr, har 

genomförts.  
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Gränslös Kunskap 

 KF:s Inriktningar     

 Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv 

utveckling av verksamheterna 

 

Efter ett målmedvetet arbete har andelen elever i gymnasieskolan som 

fullföljer inom 4 år ökat från 61 % till 77,3%. Detta kan jämföras med rikets 

76,4% och Norrbotten 74,5%. 

 

Målet betraktas som uppnått. 

   
 

 

 Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda 

 

Sommarlovsentreprenörer-projektet har genomförts i samverkan med 

Övertorneå kommun. Haparanda fick sju nya företag sommaren 2014. 

 

Ferieplatser erbjöds till årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 

 

Haparanda erhöll priset som året UF-företag i Norrbotten under 2013. För två 

år sedan beslutade skola, kommun och näringsliv för att satsa på UF-

företagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå 

målen. Nyckeln till framgången är samarbetet mellan kommun, näringsliv och 

skola. Antalet UF-elever uppgår till ca 40st per år, nästan dubbelt så många 

före satsningen. 

 

Tillväxtenheten bistår människor som vill starta eget med rådgivning. Vi ger 

seminarier och föreläsningar för att ge fördjupad kunskap i olika frågor, såsom 

ekonomi och marknadsföring. Vi kan också slussa vidare personer till rätt 

kontakter inom organisationer som LTU, Länsstyrelsen och Almi.  

 

Vidare har hållbarhetstänket tagits vidare i organisationen för kost & 

lokalvård med en ökad ekologisk andel (2014, 20 %), antalet vegetariska 

dagar i skolan, minskad kemikalieanvändning i lokalvården (-50 %) samt 

planering för minskade transporter (-100tkr/år).  

 

Målet betraktas som uppnått. 
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Ekonomisk översikt 
 
Årets resultat  

Haparanda Stad uppvisar ett resultat på +16,9 mkr för 

2014 före jämförelsestörande poster, vilket är drygt 

+0,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet och 

motsvarar 3,0 % av skatter och statsbidrag.  

 

Resultatet för året justeras dock ned med -7,1mkr till 

+9,7mkr efter en jämförelsestörande kostnader 

gällande pensioner för aktivt förtroendevalda (-

7,5mkr), som inte tidigare varit upptagen i kommunens 

räkenskaper samt reavinst vid markförsäljning. 

Resultatet motsvarar 1,76 % av skatter och statsbidrag. 

 

Driften uppvisar ett underskott på 5,2mkr, som i 

största del kan hänföras till Socialnämnden samt 

förändring av pensionsskuld.  Inom Kommun-styrelsen 

(KS) har den tekniska verksamheten (VA, Fastighet, 

Gator & Vägar) stora utmaningar att hantera och 

uppvisar -5,9mkr i underskott.  Kommunledningen 

hämtar hem en del av underskottet främst pga. lägre 

personalkostnader än budgeterat och KS totala 

underskott stannar på 0,2mkr. Kommunens största 

enhet Barn & ungdomsnämnden uppvisar ett överskott 

om +0,6mkr. I driftens underskott finns dessutom tagna 

kundförluster om -1,5mkr. 

 

En revidering av för utjämning av LSS-kostnader har 

fallit kommunen tillgodo på +3,1mkr för 2014. I övrigt 

uppvisar finansverksamheten ett överskott + 3,1mkr 

gentemot budget.  

 

Balanskravsutredning 

 

Kommunallagens balanskrav definieras som att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år och 

gäller enbart för kommunen, inte koncernen. 

Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller 

balanskravet för 2014. Balanskravet är ett minimikrav. 

Kommunallagen innehåller därutöver krav på att 

kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. 

 

Årets balanskravsresultat uppgår till + 8,7 mkr, vilket är 

7,3 mkr sämre än budgeterat. För att erhålla det 

justerade resultatet har kostnader av engångskaraktär 

justerats bort på -1,0 mkr. Det är reavinster och förluster 

i samband med mark- och fastighetsförsäljning samt 

inköp och försäljning av värdepapper. Det är det 

justerade resultatet som avgör huruvida balanskravet 

uppnåtts.  

 

Årets resultat  + 9 755 tkr 

Realisationsvinster – 1 171 tkr 

Realisationsförluster +158 tkr 

 

Justerat resultat + 8 742 tkr 

  

2014 Utfall 2014 Utfall 2013 

  Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff 

Kommunfullmäktige 2 049 2 047 2 1 975 2 006 -31 

Fullmäktige 435 536 -101 435 441 -6 

Revision 900 789 112 900 852 48 

Valnämnd 100 97 3 25 4 21 

Överförmyndarverksamhet 614 626 -12 615 709 -94 
              

Kommunstyrelsen 68 216 68 411 -195 67 913 72 180 -4 267 

Kommunledning 36 164 30 668 5 496 37 890 34 741 3 149 

Räddningstjänst 6 854 6 963 -109 6 838 7 210 -372 

Fstgh Gata/Väg VA 23 752 29 672 -5 921 21 782 28 802 -7 020 

Samhällsbyggnadskontor 1 447 1 108 339 1 403 1 427 -24 
              

Pensionsförvaltning 14 668 16 961 -2 293 14 668 2 794 11 874 
              

Samhällsbyggnadsnämnd 395 320 75 395 348 47 
              

Barn o ungdomsnämnd 241 773 241 168 605 242 184 242 945 -761 
              

Socialnämnd 215 393 218 740 -3 347 206 010 208 118 -2 108 
              

Summa driftbudget 542 494 547 647 -5 153 533 145 528 391 4 754 

Interna poster     0 0 0 0 

Ansvarsåtaganden/borgen 400 244 156 400 169 231 

Intern ränta -19 374 -19 993 619 -19 374 -18 680 -694 

Delsumma 523 520 527 899 -4 379 514 171 509 880 4 291 

Reavinst/förlust    
  

0 -765 765 

Finansnetto 10 664 7 537 3 127 10 664 9 838 826 

Skatter/statsbidrag -550 217 -552 576 2 359 -526 368 -527 968 1 600 
Förändr 
sem/ferielöneskuld   264 -264   -585 585 

Årets resultat -16 033 -16 877 844 -1 533 -9 600 8 067 

              

Jämförelsestörande poster    7 122 -7 122       

Resultat ef jmf poster -16 033 -9 755 -6 278 -1 533 -9 600 8 067 
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Pensionsförplikter 

Haparanda stad har avsatt medel i olika 

värdepappersfonder och strukturerade produkter i syfte 

att möta framtida pensionsutbetalningar. Placeringar 

finns i strukturerade produkter vilka till stor del är 

kapitalgaranterade samt i aktieobligationer. Under 2014 

har nya placeringar gjorts med 8,9 mkr. Under året har 

värdepapper för 10,5 mkr sålts. Placeringarnas bokförda 

värde uppgick vid årsskiftet till 52,3mkr (50,2 Mkr år 

2013). Placeringarna sker i enlighet med kommunens 

finanspolicy och uppföljning av placeringarna sker 

kontinuerligt.  

 

Kommunens pensionsskuld uppgick i bokslutet till 39,9 

mkr (30,4 mkr). Detta avser pensioner år 1998 och 

1999, FFU (förmånligt förtida uttag) samt pension 

aktivt förtroendevalda. Löneskatten på 

pensionsåtaganden periodiseras fullt ut i enlighet med 

rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. 

Pensionsskulden redovisas sedan 1998 enligt den 

lagstadgade blandmodellen där pensioner intjänade före 

1998 inte skuldförs utan redovisas som 

ansvarsförbindelse. De ordinarie pensions-

utbetalningarna under året uppgick till 13,9 mkr. 

Löneskatten på utbetalade pensioner uppgick till 3,4 

mkr. De totala pensionskostnaderna uppgick under året 

till 27,2 mkr, varav 7,5 mkr utgörs av pensioner för 

aktivt förtroendevalda. 

 

 

Pensionsförpliktelser (Tkr) 2013 2014  

Avsättningar pensioner och liknande inklusive 

löneskatt 
30,4 39,9 

 

Ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland avsättningar inklusive löneskatt 
290,4 280,7 

 

Finansiella placeringar 

(bokfört värde) 
 47,2 52,3 

 

Marknadsvärde  48,6 45,8  

Depåvärde  3,0 5,5  

Återlån 269,2 269,3  

Förändring av marknadsvärde 5,2 -0,3  

Realiserad/orealiserad avkastning/vinst/förlust på 

finansiella placering 
0,4 +1,5 

 

Ökning/minskning av depå -2,1 2,5  

Nedskrivning/uppskrivning av finansiella placeringar -0,4 0,9  

Totala förpliktelser exklusive finansiella placeringar 

(bokfört värde) 
320,8 320,6 

 

Värdeökning och nyanskaffning under året -2,1 1,9  

    

Specifikation värdeökning och nyanskaffning    

Utdelning 0,3 0,0  

Återföring av nedskrivning 0,6 0,9  

Vinst vid avyttring av värdepapper 0,4 1,2  

Delsumma 1,3 2,1  

Förlust vid avyttring av värdepapper -0,1 -0,2  

Nedskrivning -1,2 0,0  

Bankkostnader 0,0 0,0  

Courtage 0,0 0,0  

Överföring från depå -2,1 0,0  

Delsumma -3,3 -0,2  

SUMMA -2,1 +1,9  
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Driftsredovisning  

 

Driftredovisning 2014 Budget Utfall Avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 049 2 049 507 2 554 2 047 507 -505 2 

Fullmäktige 0 435 435 0 536 536 0 -101 -101 

Revision 0 900 900 0 789 789 0 111 111 

Valnämnd 0 100 100 403 500 97 403 -400 3 

Överförmyndarverksamhet 0 614 614 104 729 625 104 -115 -11 

Kommunstyrelsen 63 940 132 156 68 216 96 519 164 928 68 409 32 579 -32 772 -193 

Kommunledningsförv 4 959 41 123 36 164 15 075 45 742 30 667 10 116 -4 619 5 497 

Räddningstjänsten 200 7 053 6 853 315 7 277 6 962 115 -224 -109 

Fstgh Gata Park Skog VA 56 998 80 750 23 752 79 057 108 729 29 672 22 059 -27 979 -5 920 

Samhällsbyggnadskontor 1 783 3 230 1 447 2 072 3 180 1 108 289 50 339 

Pensionsförvaltning 1 200 15 868 14 668 2 740 19 702 16 962 1 540 -3 834 -2 294 

Samhällsbyggnadsn 0 395 395 0 320 320 0 75 75 

Barn o ungdomsn. 56 525 298 298 241 773 64 658 305 826 241 168 8 133 -7 528 605 

Socialnämnden 82 383 297 776 215 393 94 200 312 941 218 741 11 817 -15 165 -3 348 

Summa driftbudget 204 048 746 542 542 494 258 624 806 271 547 647 54 576 -59 729 -5 153 

Ansvarsåtaganden/borgen 0 400 400 1 245 244 1 155 156 

Förändr sem/ferielöneskuld 0 0 0 0 263 263 0 -263 -263 

Intern ränta 19 374 0 -19 374 19 993 0 -19 993 619 0 619 

Interna poster 82 261 82 261 0 82 261 82 261 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 1 500 0 -1 500 5 292 -5 292 3 792 0 3 792 

Finansiella kostnader 12 164 12 164 12 830 12 830 0 -666 -666 

Skatter/statsbidrag 550 217 0 550 217 552 576     552 576 2 359 0 2 359 

Årets resultat 857 400 841 367 -16 033 918 746 901 870 -16 876 61 347 -60 503 844 

Jämförelsestörande intäkt 486 486 0 486 

Jämörelsestörande kostnad 7 608 0 -7 608 -7 608 

Resultat efter jmf poster 857 400 841 367 -16 033 919 232 909 478 -9 754 61 833 -68 111 -6 278 
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Driftredovisning 2013 Budget Utfall Avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 1 975 1 975 86 2 092 2 006 86 -117 -31 

Fullmäktige 0 435 435 0 441 441 0 -6 -6 

Revision 0 900 900 0 852 852 0 48 48 

Valnämnd 0 25 25 0 4 4 0 21 21 

Överförmyndarverksamhet 0 615 615 86 795 709 86 -180 -94 

Kommunstyrelsen 68 699 136 612 67 913 96 244 168 424 72 180 27 545 -31 812 -4 267 

Kommunledningsförv 5 401 43 291 37 890 17 062 51 803 34 741 11 661 -8 512 3 149 

Räddningstjänsten 200 7 038 6 838 197 7 407 7 210 -3 -369 -372 

Fstgh,Va,Gata,Park 61 283 83 065 21 782 77 338 106 140 28 802 16 055 -23 075 -7 020 

Samhällsbyggnadskontor 1 815 3 218 1 403 1 647 3 074 1 427 -168 144 -24 

Pensionsutbetalningar 1 200 15 868 14 668 11 845 14 639 2 794 10 645 1 229 11 874 

Samhällsbyggnadsn 0 395 395 0 348 348 0 47 47 

Barn o ungdomsn. 58 542 300 726 242 184 69 724 312 669 242 945 11 182 -11 943 -761 

Socialnämnden 67 748 273 758 206 010 88 193 296 311 208 118 20 445 -22 553 -2 108 

Summa driftbudget 196 189 729 334 533 145 266 092 794 483 528 391 69 903 -65 149 4 754 

Ansvarsåtaganden/borgen 0 400 400 0 169 169 0 231 231 

Förändr sem/ferielöneskuld 0 0 0 0 -585 -585 0 585 585 

Intern ränta 19 374 0 -19 374 18 680 0 -18 680 -694 0 -694 

Interna poster 81 072 81 072 0 81 072 81 072 0 0 0 0 

Reavinst/förlust 0 0 0 831 66 -765 831 -66 765 

Finansiella intäkter 1 500 0 -1 500 6 777 0 -6 777 5 277 0 5 277 

Finansiella kostnader 12 256 12 256 0 16 615 16 615 0 -4 359 -4 359 

Skatter/statsbidrag 526 368 0 -526 368 527 968 0 -527 968 1 600 0 1 600 

Årets resultat 824 503 823 062 -1 441 901 420 891 820 -9 600 76 917 -68 758 8 159 
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Investeringsredovisning  

 
Nettoinvesteringen visar kommunens samlade utgifter för materiella anläggningstillgångar med avdrag för 

försäljningsinkomster och eventuella bidrag till investeringar. Årets nettoinvesteringar uppgick till 29 mkr. Kommunen 

har helt och hållet finansierat investeringarna med likvida medel genererade i den löpande verksamheten och har inte 

upptagit lån till dessa. Nedanstående tabell visar kommunens totala investeringar under året.  

 

 
 

INVESTERINGSREDOVISNING BUDGET UTGIFTER INKOMSTER
INVESTERINGS

NETTO

AVVIK MOT 

BUDGET

KOMMUNSTYRELSEN

Samhällsbyggnadskontoret

Digitalisering Primärkartor 250 106 45 61 189

0

IT-kontoret 0

IT-investeringar 500 519 519 -19

Kommunledningsförvaltningen 0

Lunden ombyggn 18 18 -18

Idrottshall Seskarö 4 000 248 248 3 752

Klippan Demensboende 3 000 378 378 2 622

Konstinköp 300 460 460 -160

Resecentrum,buss 0 1 771 1 771 -1 771

Skogsbruksplan 200 190 190 10

Investeringar i fstgh 6 000 3 764 3 764 2 236

Muddring av Torneälven 2 500 17 619 17 619 -15 119

GC Vägar 200 313 313 -113

Stads och centrumutveckling 200 283 283 -83

Gator och vägar 5 000 5 436 5 436 -436

Arbetsmaskiner & redskap 300 358 358 -58

Vägbelysning byar 200 202 202 -2

VA-nät och anläggningar 4 000 5 255 5 255 -1 255

Räddningstjänst 550 549 549 1

Summa kommunstyrelsen 27 200 37 469 45 37 424 -10 224

BARN- OCH 

UNGDOMSNÄMNDEN

Inventarier

Kukkola kultutby 300 0 0 0 300

Stadsbilioteket 0 167 167 -167

Inventarier & inre/yttre miljö 1 000 919 919 81

Idrotts-o friluftsanläggn 500 561 561 -61

Gränsvallen konstgräs 1 900 2 524 2 524 -624

Summa Barn- och ungdomsnämnd 3 700 4 171 4 171 -471

SOCIALNÄMNDEN

Reinvesteringar 750 604 604 146

Summa Socialnämnd

750 604 604 146

BRUTTOINVESTERINGAR 31 650 42 244 45 42 199 -10 549
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INVESTERINGPROJEKT
ÅRETS 

BUDGET
UTFALL

BUDGET 

ACKUMULE

RAD

UTFALL 

ACKUMULERAD
AVVIKELSE

Pågående projekt

Klippan Demensboende 3 000 378 3 000 378 2 622

Kukkola kulturby 300 0 300 0 0

Idrottshall Seskarö 4 000 248 4 000 248 3 752

Summa pågående projekt 7 300 626 7 300 626 6 374

Summa 7 300 626 7 300 626 6 374

NEDANSTÅENDE TABELL VISAR STÖRRE PROJEKT, DE SOM ÄR PÅGÅENDE
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Personalöversikt 

Kommunstyrelsen har det samlade arbetsgivaransvaret i 

kommunen. Personalkontoret bereder och samordnar på 

kommunstyrelsens uppdrag kommunövergripande 

personalfrågor.  

Personalkontoret finns till för organisationen och har 

som målsättning att med ett processbaserat arbetssätt 

bedriva ett effektivare personalarbete utveckla 

medarbetar- och ledarskapet samt bli en attraktiv 

arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare är ett brett begrepp 

och är nerbrutet i sex huvudprocesser: Attrahera-

rekrytera-introducera-utveckla-behålla och avsluta. 

Utgångspunkt i personalarbetet är Haparanda Stads 

medarbetaridé. 

 

Sjukfrånvaro har sjunkit i gruppen långtidssjukfrånvaro, 

där majoriteten är äldre än 50år. Medelåldern för våra 

anställda är 49,8 år. Den totala sjukfrånvaron visar en 

nedåtgående trend från 5,31 % till 4,42 %. 

 

Nyckeltal 
 
SJUKFRÅNVARO 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Total sjukfrånvaro/Sammanlagd ordinarie arbetstid 4,05 % 4,47 % 5,31 % 5,31 % 4,42 % 

2. Långtidssjukfrånvaro (>59 dagar)/Total sjukfrånvaro 44,65 % 42,98 % 45,26 % 47,42 % 41,78 % 

3. Summa sjukfrånvaro för kvinnor/Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 4,43 % 4,59 % 6,03 % 5,54 % 4,79 % 

4. Summa sjukfrånvaro för män/Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 2,67 % 4,01 % 5,11 % 4,61 % 3,25 % 

5. Summa frånvarotid för gruppen 29 år eller yngre/Sammanlagd ordinarie 

arbetstid i gruppen 
1,21 % 2,21 % 2,07 % 3,84 % 3,12 % 

6. Summa frånvarotid för gruppen 30-49 år/Sammanlagd ordinarie arbetstid i 

gruppen 
2,98 % 3,20 % 3,35 % 3,96 % 3,17 % 

7. Summa frånvarotid för gruppen 50 år eller äldre/Sammanlagd ordinarie 

arbetstid i gruppen 
5,06 % 5,66 % 4,0 % 6,52 % 5,54 % 

 

  



Andelen heltider har historiskt ökat men under 2014 har 

utvecklingen stagnerat och gått tillbaka med 2,97 % 

enheter. Både bland kvinnor och män har andelen heltid 

minskat.  

Sysselsättningsgraden har minskat bland kvinnor och 

män och är nu på 94,39% respektive 95,63%. Enligt 

senaste medarbetarundersökningen var 80 % av de 

svarande nöjda med sin nuvarande sysselsättningsgrad. 

Medelåldern i organisationen har sjunkit och ligger nu 

på 49,8 år.  

 

PERSONALNYCKELTAL 2010 2011 2012 2013 2014 

Tillsvidareanställda           

Män 159 155 156 166 172 

Kvinnor 659 655 634 598 598 

Totalt 818 810 790 764 770 

Andelen heltider           

Män 81,70 % 85,81 % 82,69 % 86,10 % 83,72% 

Kvinnor 67,0 % 67,18 % 68,77 % 73,70 % 70,57% 

Totalt 69,90 % 70,74 % 71,52 % 76,43 % 73,50% 

Sysselsättningsgrad           

Män 95,06 % 97,37 % 99,36 % 96,38 % 95,63% 

Kvinnor 92,97 % 93,38 % 94,35 % 94,81 % 94,39% 

Totalt 93,31 % 94,14 % 95,34 % 95,28 % 94,67% 

Medellöner           

Män 25 427 26 133 26 977 26 561 27 458 

Kvinnor 23 226 23 789 24 479 25 402 25 975 

Totalt 23 667 24 239 25 199 25 648 26 306 

Medelålder           

Män 48,5 50,7 49,7 50,4 49,86 

Kvinnor 49,4 50,3 50,9 50,1 49,74 

Totalt 49,3 50,5 50,7 50,1 49,76 

 

  



Finansiell analys 

 
Haparanda stad redovisar i års- och 

delårsredovisningar en modell för finansiell analys, 

vars målsättning är att analysera fyra viktiga perspektiv 

som utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen 

bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt 

perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. 

Genom att analysera dessa delar identifieras 

kommunens finansiella styrkor och svagheter.  

 

Fyra perspektiv 

 

Den finansiella analysen som redovisas på kommande 

sidor bygger på fyra perspektiv: det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 

samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 

Dessa fyra perspektiv utgör hörnstenar i denna modell 

av finansiell analys.  

 

DET FINANSIELLA RESULTATET  
I ett första läge kartläggs årets resultat och dess orsaker. 

En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna 

överstiger intäkterna eller att en rörelseriktning mot 

obalans sker, är en varningssignal. Under detta 

perspektiv analyseras också investeringar och deras 

utveckling.  

 

KAPACITET  
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller 

långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken 

finansiell kraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 

kapacitet, desto mindre känslig är kommunen inför de 

alltid återkommande lågkonjunkturerna.  

 

RISKFÖRHÅLLANDEN  
Med tredje perspektivet risk avses hur kommunen är 

exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning 

innefattar att kommunen i kort- och medellångt 

perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 

möta finansiella problem. Här diskuteras också 

borgensåtaganden och kommunens samlade 

pensionsskuld.  

 

KONTROLL  
Med det fjärde perspektivet kontroll avses 

avslutningsvis hur upprättade finansiella målsättningar 

och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett 

uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och 

kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på 

förmågan att hantera problematiska situationer. 

 
NYCKELTAL 

KOMMUNEN 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal invånare 10 059 10 041 9 904 9 886 9 789 

Nettoinvesteringar/invånare kr 2 354 2 770 2 525 2 923 2 924 

Tillgångar/invånare, kr 93 514 64 245 65 208 70 994 71 308 

Skulder/invånare, kr 39 023 39 142 39 389 44 157 43 208 

Varav pensionsskuld, kr 3 083 3 261 3 343 3 081 4 081 

Eget kapital/invånare, kr 24 491 25 103 25 818 26 837 28 099 

Årets resultat/invånare, kr 2 234 568 368 971 996 

Ansvarsförbindelse 

pensioner/invånare, kr 24 933 27 858 27 995 29 372 28 672 

Övriga 

ansvarsförbindelser/invånare, 
kr 19 444 15 004 15 078 16 076 16 319 
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2010 2011 2012 2013 2014

Verksamhetens nettokostnader 93,8 96,9 97,4 96,3 95,6

Avskrivningar 5,4 4,6 4,6 4,6 4,7

Nettokostnadsandel 88,4 92,3 92,8 91,7 90,8

Finansnetto 1,7 1,9 1,9 1,9 1,4

Nettokostnader inklusive finansnetto 95,5 98,8 99,3 98,2 96,9

2010 2011 2012 2013 2014

Investeringsvolym/Nettokostnader 5,0 5,7 5,0 5,6 5,4

Avskrivningar/Nettoinvesteringar 115,7 83,5 93,6 84,3 91,6

2010 2011 2012 2013 2014

Verksamhetsnetto (exklusive avskrivningar) 49,8 28,9 27,0 33,8 43,1

Finansiering via rörelsekapital 0 0 0,2 0 0

Finansiering via ökad skuldsättningsgrad 0 0 0 0 0

Årets nettoinvesteringar (materiella) 23,6 27,8 25,0 28,7 28,6

Självfinansieringsgrad (%) 211% 104% 108% 118% 151%

2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat (Mkr) 22,5 5,7 3,6 9,6 9,8

Årets resultat/skatter och statsbidrag (%) 4,5 1,1 0,7 1,8 1,8

Årets resultat/eget kapital (%) 9,1 2,3 1,4 3,6 3,6

2010 2011 2012 2013 2014

Soliditet 38,6 39,1 39,6 37,8 39,4

Tillgångsförändring 0,3 1 0,1 8,0 -1,3

Förändring av eget kapital 10,8 2,3 1,4 3,6 3,6

ggr 2010 2011 2012 2013 2014

Total skuldsättningsgrad 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5

- varav avsättningsgrad (pensioner) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- varav långfristig skuldsättningsgrad 1 0,9 0,9 1 0,9

OLIKA KOSTNADERS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH BIDRAG (%)

INVESTERINGSVOLYM OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD (%)

FINANSIERINGSBILDEN AV INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN (MKR)

ÅRETS RESULTAT

SOLIDITET

SKULDSÄTTNINGSGRAD
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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 kommunens finansiella situation. I tabellen nedan 

redovisas hur ett antal faktorer påverkar Haparanda stads finansiella resultat.  

 
Ränteförändring med 1%, 1-års sikt  0,2 mkr  

Löneförändring med 1%  2,9 mkr  

Bruttokostnadsförändring med 1%  6,8 mkr  

Skatteintäkter 1 %  3,6 mkr  

Generella statsbidrag med 1%  1,7 mkr 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014

Kassalikviditet (%) 63 98 126,8 109 105,7

Rörelsekapital (Mkr) -46,4 -2,4 35 44,5 12,6

2010 2011 2012 2013 2014

Omsättningstillgångar + finansiella anläggningstillgångar 173 175,1 176,1 193,8 173,9

Kort- och långfristiga skulder 361,5 360,3 357 406,1 383,0

Netto -188,5 -185,2 -180,9 -212,3 -209,1

2010 2011 2012 2013 2014

11,6 12,3 12,7 14,0 13,9

31 32,7 33,1 30,5 39,9

250,8 279,7 277,4 290,4 280,7

293,4 324,7 323,2 334,9 334,5

46 47,5 47,6 50,4 50,4Placering pensionsmedel

Pensioner äldre än 1998

Total pensionsskuld

LIKVIDITET UR ETT RIKSPERSPEKTIV

FINANSIELLA NETTOTILLGÅNGAR

PENSIONSÅTAGANDE (MKR)

Pensioner som kortfristig skuld

Avsättning till pensioner
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Finansiella nyckeltal

2011 2012 2013 2014

RESULTAT - KAPACITET

Nettokostnader/skatteintäkter och statsbidrag 92,3 92,8 91,7 90,8

Avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag 4,6 4,6 4,6 4,7

Finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag 1,9 1,9 1,9 1,4

Verksamheternas nettokostnader/skatteintäkter & 

statsbidrag
98,8 99,3 98,2 96,9

Årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag 1,1 0,7 1,8 1,8

Årets resultat/eget kapital 2,3 1,4 3,6 3,6

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar 104% 108% 118% 151%

Investeringsvolym/nettokostnader 5,7 5,0 5,6 5,4

Avskrivningar/nettoinvesteringar 83,5 93,6 84,3 91,6

Soliditet 39,1 39,6 37,8 39,4

Tillgångsförändring 1,0 0,1 8,0 -1,3

Förändring av eget kapital 2,3 1,4 3,6 3,6

Total skuld- och avsättningsgrad 1,5 1,5 1,6 1,6

- varav avsättningsgrad (pensioner) 0,1 0,1 0,1 0,1

- varav kortfristig skuldsättningsgrad 0,5 0,5 0,5 0,5

- varav långfristig skuldsättningsgrad 0,9 0,9 0,9 0,9

RISK - KONTROLL 2011 2012 2013 2014

Kassalikviditet 98 126,8 109 105,7

Rörelsekapital, Mkr -2,4 35 44,5 12,6

Finansiella nettotillgångar, Mkr -185,2 -180,9 -212,3 -209,1

Budgetavvikelse, årets resultat, Mkr 2,1 2,3 8,2 6,3



Utvärdering om ekonomisk ställning 

 

Haparanda Kommuns resultat för 2014 slutade med ett 

överskott om +9,8 mkr. Resultatet uppgår till 3,0 % 

(+16,9 mkr) av skatter och statsbidrag när hänsyn tas till 

jämförande störande poster, som uppgick till 7,1mkr. 

Detta ger en budgetavvikelse på – 0,8mkr. Detta i ett år 

utan AFA-pengar eller ersättning från Migrationsverket, 

som uppgick till drygt 16 miljoner för 2013. I 

förhållandet till riket är det ett starkt resultat då rikets 

prognos ligger på 1,2 % för 2014. Trots en 

jämförelsestörande kostnad på -7,1 mkr har kommunen 

ett resultatöverskott om +1,8 %. En stor förklaring är att 

kommunen fått ökade statsbidrag sedan kostnads-

utjämningssystemet setts över. 

 

Staden har också kunna förbättrat sin ekonomiska 

ställning genom stora amorteringar (-38,1mkr). 

Soliditeten har stärkts och uppgår till 39,7 %. Om 

hänsyn tas till pensionsförpliktelser, som finns under 

ansvarsförbindelser, så kommer kommunenen för första 

gången uppvisa en positiv soliditet under 2015.  

 

Utvecklingen gällande befolkning är dock 

bekymmersam. Haparanda minskade med -97 personer 

under 2014, en trend som kommer att påverka 

skatteintäkterna i framtiden. Den demografiska 

förändringen i staden medför även att kommunen 

kommer att behöva allokera mer resurser till 

Socialnämndens verksamhet, som har svårt att matcha 

kostnader med tilldelad budget.  

 

Budgetdisciplinen kommer att vara nödvändig 

framöver, då ett resultatöverskott krävs från 

verksamheten för att bära framtida investeringar. 

 

Driften går fortsatt med ett underskott om -5,2 mkr, där 

stora utmaningar finns för att hantera den tekniska 

verksamhetens (VA, Gator & Vägar samt fastigheter), 

vars eftersatta investeringar syns i ett betydande 

underskott.  

 

Men med den tre årsplan, som är antagen av 

fullmäktige, för 2015-2017 finns möjligheten att 

fortsätta göra goda ekonomiska resultatöverskott och 

uppvisa god ekonomisk hushållning i form av löpande 

amorteringar, god likviditet, självfinansierade 

investeringar för att skapa en starkare solid ställning att 

möta framtiden utmaningar på. 

 

”Ett stort ekonomiskt åtagande” 

 

Staden står också i ett vägval vad som är mest 

fördelaktigt gällande amortering av befintlig låneskuld, 

avbetalning av pensionsförpliktelser eller fondering. 

Tyvärr medför kommunens räntesäkrade 

låneskuldsportfölj höga räntekostnader framöver och 

minskade valmöjligheter. 

 

Investeringsbehovet för främst gator, vägar och VA har 

under en längre tid varit eftersatt vilket påverkar stadens 

driftkostnader. Med rätta satsningar på infrastrukturen 

kommer höga investeringskostnader kunna ersättas med 

lägre driftskostnader jämfört med idag. 

 

I samband med byggandet av Barents Center har 

kommunen åtagit sig ett stort åtagande om betydande 

kostnader för en lång tid (25 år) framöver, som måste 

planeras in och göras utrymme för. Befintligt 

lokalbestånd måste anpassas efter rådande behov. 

 

Sammantaget gör inte ett enskilt år, eller en solig dag en 

sommar, utan staden behöver långsiktigt göra flertalet 

”bra” resultatår för att bygga en stabil framtid. 

Resultatet 2014 är i linje med detta. 

 

  

Hans Kenttä, Ekonomichef 

 
  



Tio år i sammandrag 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

134,8 148,5 183,5 142,6 151,9 162,9 157,6 175 185,8 176,4

-524,5 -555,6 -576,2 -586,2 -599,3 -605,9 -624,3 -647,7 -670,2 -678,4

-21,9 -21 -22,4 -24,2 -23,1 -27,3 -23,2 -23,4 -24,2 -26,2

-411,6 -428,1 -415,1 -467,8 -470,5 -470,3 -489,9 -496,1 -508,6 -528,2

425,9 453,1 467,3 484,4 489 501,3 505,4 509,6 528 552,6

-8,8 -4,8 -5,9 -12 -12,8 -8,5 -9,8 -9,9 -9,8 -7,5

Jmf störande poster -7,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,5 20,2 46,3 4,6 5,7 22,5 5,7 3,6 9,6 9,8

71,7 78,4 83,6 80 75,5 78,8 77,2 76 96,2 96,5

-123,5 -138,9 -148,2 -167,4 -150 -150,6 -150,9 -148,2 -168,4 -164,9

-51,8 -60,5 -64,6 -87,4 -74,5 -71,8 -73,7 -72,2 -72,2 -68,4

99,5 102,9 97,1 93,5 88,5 77,1 66,1 66 69,7 64,7

-300 -309,3 -316,7 -324,3 -324,7 -312,3 -301,8 -305,3 -312,7 -305,8

-200,5 -206,4 -219,6 -230,8 -236,2 -235,2 -235,7 -239,3 -243 -241,1

53,4 50,2 52,6 61,6 69 78 78,7 84,8 88,2 94,2

-207,8 -211,2 -215,5 -235,5 -250,3 -265,6 -276,7 -277,9 -296,3 -312,9

-154,4 -161 -162,9 -173,9 -181,3 -187,6 -198 -193,1 -208,1 -218,7

28,2 37,3 59,7 24,2 26,2 23,6 27,8 25 28,7 28,6

476,6 516,5 553,4 550,7 555,1 533,2 491,2 491,1 526,4 539,5

63,5 50,5 46,9 60,3 81,7 105,6 153,9 154,7 175,4 158,5

540,1 567 600,3 611 636,8 638,8 645,1 645,8 701,8 698,0

140,5 160,7 208,8 213,9 219,6 246,3 252,1 255,7 265,3 275,1

399,7 406,3 391,5 397,1 417,2 392,5 393 390,1 436,5 423,0

540,2 567 600,3 611 636,8 638,8 645,1 645,8 701,8 698,0

(MKR)

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter och statsbidrag

Finansnetto

Extraordinärt

Årets resultat

Kommunstyrelsen

Intäkter

Kostnader

Netto

Barn- och ungdomsnämnden

Intäkter

Kostnader

Netto

Socialnämnden

Intäkter

Kostnader

Netto

Nettoinvesteringar

Summa skulder och eget kapital

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital

Skulder och avsättningar
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Ekonomisk redovisning 

 

   
Utfall Utfall Budget  Avvikelse 

 
Koncernen Koncernen 

Tkr      2014 2013 2014 
 budget 

2014   2014 2013 

   
  

      

   
  

      Verksamhetens intäkter 176 366 185 851 139 048 37 318 
 

219 520 234 882 

   
  

      Verksamhetens kostnader -678 372 -670 202 -638 637 -39 735 
 

-700 763 -702 668 

   
  

      Avskrivningar 
 

-26 154 -24 179 -23 931 -2 223 
 

-32 177 -28 092 

   
    

 
        

        
 

  
    Verksamhetens nettokostn -528 160 -508 530 -523 520 -4 640 

 
-513 420 -495 878 

   
  

      Skatteintäkter 
 

364 185 355 123 364 824 -639 
 

364 185 355 123 

Statsbidrag 
 

171 684 156 201 168 663 3 021 
 

171 684 156 201 

Fastighetsavgift 
 

16 705 16 644 16 730 -25 
 

16 705 16 644 

Finansiella intäkter 
 

5 292 6 777 1 500 3 792 
 

5 093 6 614 

Finansiella kostnader 
 

-12 830 -16 615 -12 164 -666 
 

-19 419 -23 585 

   
    

 
        

        
 

  
    Resultat före extraord. 

poster 16 876 9 600 16 033 843 
 

24 828 15 119 

   
  

      Extraordinära intäkter 
 

  
      Extraordinära kostnader   
      

   
  

      Bokslutsdisposition 
 

  
    

-1 913 -1 118 

   
  

      Årets resultat 
 

16 876 9 600 16 033 843 
   

   
  

      Jämförelsestörande poster -7 122 
  

-7 122 
 

-7 122 
                     

   
  

      Justerat resultat   9 754 9 600 16 033 -6 279   15 793 14 001 
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Resultaträkning 
 

          2013   2014 

                

Tkr     Not Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

                

                

Verksamhetens intäkter 1 185 851 234 882 176 366 219 520 

                

Verksamhetens kostnader 2 -670 202 -702 668 -678 372 -700 763 

                

Avskrivningar     -24 179 -28 092 -26 154 -32 177 

                

                

Verksamhetens nettokostnader   -508 530 -495 878 -528 160 -513 420 

                

Skatteintäkter   3 355 123 355 123 364 185 364 185 

Statsbidrag   3 172 845 172 845 188 389 188 389 

Finansiella intäkter   4 6 777 6 614 5 292 5 093 

Finansiella kostnader 5 -16 615 -23 585 -12 830 -19 419 

                

                
Resultat före extraordinära 
poster   9 600 15 119 16 876 24 828 

                
Extraordinära 
intäkter             

Extraordinära kostnader           

Jmf-störande post         -7 122 -7 122 

Skattekostnad       -1 119     

Bokslutsdispositioner         -1 913 

Årets resultat   6 9 600 14 000 9 754 15 793 
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Balansräkning 

          2013   2014 

                

Tkr     Not Staden Koncernen Staden Koncernen 

                

TILLGÅNGAR             

                

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR             

Immateriella anläggningstillgångar   8 637 637 579 579 

Mark,byggnader,tekn.anläggningar   9 460 488 641 514 477 762 655 839 

Maskiner och inventarier/Leasingavtal   10 46 932 78 906 45 760 79 681 

Finansiella anläggningstillgångar   11 18 393 8 879 15 398 7 468 

                

Summa anläggningstillgångar     526 450 729 936 539 499 743 567 

                

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR             

Förråd, lager, expl.fstgh   12 32 671 33 697 4 215 5 091 

Kortfristiga fordringar   13 118 503 125 384 116 872 125 606 

Likvida medel   14 24 224 44 887 37 444 59 562 

                

Summa omsättningstillgångar     175 398 203 968 158 531 190 259 

                

SUMMA TILLGÅNGAR     701 848 933 905 698 030 933 826 

                

                

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

                

EGET KAPITAL   15 265 309 322 377 275 063 338 170 

varav årets resultat     9 600 14 000 9 754 15 793 

                

AVSÄTTNINGAR             

Avsättn för pensioner inkl löneskatt   16 30 461 31 775 39 947 39 947 

Avsättning skatter       72   1 369 

Skulder               

Långfristiga skulder   17 275 184 436 967 237 084 394 588 

Kortfristiga skulder   18 130 894 142 714 145 936 159 752 

                

Summa skulder     436 539 611 528 422 967 595 656 

                

SUMMA EGET KAPITAL             

OCH SKULDER     701 848 933 905 698 030 933 826 

                

Borgens och övriga ansvarsförbind.   19 149 334 2 513 148 958 1 526 

Pensionsskuld intjänad t.o.m. 971231     290 370 290 370 280 670 280 670 

inkl löneskatt             

Leasingavgifter, operationella   20 9 590 9 590 10 793 10 793 
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Finansieringsanalys 

  

2013 2014

Tkr Not Staden Koncernen Staden Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9 600 14 000 9 754 15 793

Justering för av- och nedskrivningar 24 179 30 071 26 154 32 098

Justering ökn/minskning kortfristiga skulder 11 171 8 385 15 042 14 368

Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar 1 400 2 103 1 631 1 670

Justering ökn/minskn förråd, lager -1 335 -1 340 35 185

Justering för gjorda avsättningar 21 2 646 2 646 9 715 9 715

Justering övriga ej likvidpåverkande poster 21 737 931 1 980 1 980

Expl.fstgh/övrigt -28 482 -27 558 32 204 34 085

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 316 15 239 86 761 94 101

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar -62 794 -65 359 -42 244 -47 415

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 274 499 45 328

Investering i finansiella anläggningstillgångar -3 -3 4 -79

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 13 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 523 -64 850 -42 195 -47 166

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig del 10 000 10 000 0

Nyupplåning/ 28 000 28 000 0 1 050

Amortering av skuld -100 -8 126 -38 100 -46 103

Minskning av långfr fordran -3 015 -3 015 -3 000 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 885 26 859 -41 100 -48 053

Likvida medel vid årets början 31 946 48 972 24 224 44 887

Likvida medel vid årets slut 24 224 40 219 37 444 59 562

Årets kassaflöde -7 722 -8 752 13 220 14 675
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Noter 
 

Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

Not 1 Verksamhetens intäkter   2013   2014 

          

Intäkter   234 882   219 520 

Försäljningsmedel 11 545   11 109   

Taxor och avgifter 35 696   38 814   

Hyror och arrenden 15 482   14 387   

Bidrag  103 984   93 054   

Försäljning verkamhet/entreprenad 18 313   19 002   

Försäljning anläggninsgtillgångar 831       

Summa not 1 185 851 234 882 176 366 219 520 

Not 2 Verksamhetens kostnader       

         

Kostnader   702 668   700 763 

Inköp  anläggningstillgångar 3 468   3 609   

Inköp av anläggnings- o underh mtrl 4 462   4 484   

Bidrag och transfereringar 35 278   35 664   

Entreprenad och köp av verksamhet 84 441   87 026   

Konsulttjänster 6 767   4 762   

Personalkostn inkl pensionskostnad 439 240   448 939   

Hyror,leasing,bränsle,energi 48 213   38 219   

Förbr.mtrl, övr kostn 37 455   31 994   

Transporter,resor,försäkringar 10 878   23 675   

Summa not 2 670 202 702 668 678 372 700 763 

Not 3 Skatteintäkter och statsbidrag   2013   2014 

          

Kommunalskatt 357 304 357 304 365 199 365 199 

Slutavräkning  2 366 2 366 -1 083 -1 083 

Prognos  -4 547 -4 547 69 69 

Kostnadstutjämning -29 119 -29 119 -6 981 -6 981 

Inkomstutjämning 127 724 127 724 126 013 126 013 

Utjämningsbidrag Lss 19 039 19 039 18 956 18 956 

Regleringsavgift/bidrag 4 524 4 524 2 297 2 297 

Strukturbidrag 34 033 34 033 31 399 31 399 

Fastighetsavgift 16 644 16 644 16 705 16 705 

          

Summa not 3 527 968 527 968 552 574 552 574 

Not 4 Finansiella intäkter      

          

Räntor likvida medel 508 345 165 327 

Räntor kundfordringar 11 11 93 93 

Utdelning aktier,andelar,värdepapper 3 3 1 000 1 000 

Försäljningsvinster fonderade medel 438 438 1 171 1 171 

Kursvinst 94 94 263 263 

Ränteswap 2 767 2 767 0 0 

Utlån/borgensavg koncftg 742 742 652 652 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

  2013  2014 

Återf av nedskrivning fin tillgångar 616 616 916 916 

Övriga ränteintäkter 1 598 1 598 1 032 671 

Summa not 4 6 777 6 614 5 292 5 093 

Not 5 Finansiella kostnader      

          

Räntor anläggningslån 4 243 11 213 4 345 10 934 

Ränta pensionsskuld inkl Rips ränta 1 255 1 255 312 312 

Ränteswap 8 430 8 430 6 930 6 930 

Nedskrivning fonderade medel 1 021 1 021 69 69 

Förlust avyttring värdepapper 105 105 158 158 

Övriga räntekostnader 1 561 1 561 1 016 1 016 

Summa not 5 16 615 23 585 12 830 19 419 

  2014   

Övriga upplysningar finansiella kostn 1-jan 31-mars 31-aug 31-dec 

Lånevolym 275 200 000 275 200 000 275 200 000 237 100 000 

Snittränta 3,81% 4,04% 3,56% 3,85% 

Räntebindningstid/År 4,64 4,34 4,10 4,78 

Kapitalbindingstid/År 0,27 0,09 2,31 2,20 

     

Derivat i % av skuld 84% 84% 84% 98% 

Andel kapitalförfall inom 1 år 100% 100% 31% 21% 

Räntekänslighet 1-års sikt, 1 % skift 500 000kr 500 000kr 500 000kr 500 000kr 

Swappremie (riskpremie)    6421 338kr 

     

Summa not 5 16 615 23 585 12 830 19 419 

Not 6 Årets resultat      

          

Årets resultat enligt res.räkn 9 600 14 000 9 754 15 793 

          

Reavinster enl. undantagsmöjl. -691 -691     

Synnerliga skäl KL 8:5         

          

Summa not 6 8 909 13 309 9 754 15 793 

Not 7 Jämförelsestörande poster      

          

Reavinst mark/fastighet 831 831 -359 -359 

Reaförlust mark/fastighet -140 -140 0 0 

Försäljning värdepapper vinst 314 314 0 0 

Försäljning värdepapper förlust -105 -105 0 0 

Ekfors kraft 2002-2013 -472 -472 0 0 

Torneå stad 2012 -745 -745 0 0 

RIPS ränta pensionsskuld -790 -790 0 0 

Pensionsavs fört.valda     7 481 7 481 

AFA-försäkring 2005-2008 10 684 10 684 0 0 

Summa not 7 9 577 9 577 7 122 7 122 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

  2013  2014 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar          

Ingående balans 695 695 637 637 

Avskrivningar -58 -58 -58 -58 

Summa not 8 637 637 579 579 

          

Not 9 Fastigheter och anläggningar      

Ing ackumulerat anskaffn.värde 741 941 974 219 796 846 1 029 182 

Nyanskaffningar 54 920 55 179 38 011 38 434 

Avyttring, övr inkomster -15 -216 0 -291 

Investeringsbidrag 0 0 0 0 

Utg ack anskaffningsvärde 796 846 1 029 182 834 857 1 067 325 

          

Ingående avskrivningar 317 586 365 786 336 359 387 668 

Årets avskrivning 18 773 21 882 20 736 23 818 

          

Utgående ack avskrivningar 336 359 387 668 357 095 411 486 

          

Summa not 9 460 487 641 514 477 762 655 839 

Spec. av anläggningarna:         

Markreserv 6 938   6 938   

Verksamhetsfastigheter 227 048   225 684   

Fastigh/anläggn för affärsverks 60 915   63 820   

Gator, vägar och parker 161 851   181 358   

Fastigh för annan verks 3 735   3 713   

          

Summa not 9 460 487   481 513 655 839 

Not 10  Maskiner och inventarier      

          

Ing ackumulerat anskaffn.värde 88 305 161 250 95 919 171 195 

Nyanskaffningar 6 733 9 064 4 233 9179 

Avyttring, övr inkomster -274 -274 -45 -45 

HTF övertagna maskiner o inventarier 1 155 1 155 0 0 

          

Utg ack anskaffningsvärde 95 919 171 195 100 107 180 329 

          

Ingående avskrivningar 43 639 84 108 48 987 92 289 

Årets avskrivning 5 348 8 181 5 360 8 359 

Utgående ack avskrivningar 48 987 92 289 54 347 100 648 

          

Planenligt restvärde 46 932 78 906 45 760 79 681 

          

Summa not 10 46 932 78 906 45 760 79 681 

Not 11 Värdepapper och andelar      

          

Grundfondskapital         

Haparanda Värmeverk AB 1 000 0 1 000 0 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

  2013  2014 

Stiftelsen Haparandabostäder 3 400 0 3 400 0 

Summa grundfondskapital 4 400 0 4 400 0 

Aktier         

IUC 30 30 30 30 

Filmpool Nord 146 146 146 146 

Kollektivtrafikmyndigheten 

(Länstrafiken) 257 257 257 257 

BRAB 250 0 250 0 

IT Norrbotten AB 34 34 34 34 

Norrbottens energikontor 10 10 10 10 

HTFAB, Hpda tekn o fstgh 300 0 300 0 

Kommuninvest 540 540 540 540 

Lappiahalli OY 99 99 99 99 

Norrbothniabanan 25 25 25 25 

Länsservice Norrb läns landsting 3 3 3 3 

Swedbank     4 4 

Summa aktier 1 694 1 144 1 698 1 148 

          

Långfristig fordran      

Övr långfristig fordran   435     

JAK, stödsparande 100 100 100 100 

Haparanda värmeverk mfl 10 000 5 000 7 000 3 500 

Stiftelsen Haparandabostäd 0 0 0 520 

Förlagslån Kommuninvest 2 200 2 200 2 200 2 200 

Summa långfristiga fordringar 12 300 7 735 9 300 6 320 

          

Summa not 11 18 394 8 879 15 398 7 468 

Not 12 Förråd/lager/expl.fstgh      

          

Förråd/lager 1 788 2 814 1 753 2 629 

Exploateringsfastigheter 30 883 30 883 2 462 2 462 

          

Summa not 12 32 671 33 697 4 215 5 091 

Not 13 Kortfristiga fordringar      

          

Fakturafordringar 25 749 28 627 13 834 18 760 

Momsfordran 2 733 2 733 6 959 6 959 

Förutbet kostn/uppl intäkter 38 747 41 444 43 217 46 416 

Övriga fordringar 6 1 311 236 845 

Fordr hos Staten 986 986 363 363 

Summa  68 221 75 102 64 609 73 343 

Kortfristiga placeringar         

Nyanskaffning 13 839 13 839 8 956 8 956 

Försäljning -8 659 -8 659 -10 479 -10 479 

Nedskrivning  -1 021 -1 021   0 

Återföring av nedskrivning 616 616 988 988 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

  2013  2014 

Depå  3 037 3 037 5 552 5 552 

Pensionsmedel  42 470 42 470 47 246 47 246 

          

Summa 50 282 50 282 52 263 52 263 

          

Summa not 13 118 503 125 384 116 872 125 606 

Not 14 Likvida medel      

          

Kassa, bank och plusgiro 24 224 44 887 37 444 59 562 

          

Summa not 14 24 224 44 887 37 444 59 562 

          

Not 15 Eget kapital      

Anläggningskapital      

Anläggningstillgångar 526 450 729 936 543 550 743 567 

          

Anläggningslån -275 184 -436 967 -237 084 -394 588 

Pensionsavs/övr.avsättn  -30 461 -30 461 -39 947 -39 947 

Avsättn skatter 0 -1 313 0 -1 369 

          

Summa 220 805 261 195 266 519 307 663 

          

Rörelsekapital         

Omsättningstillgångar 175 398 203 968 158 531 190 259 

Kortfristiga skulder -130 894 -142 714 -149 987 -159 752 

          

Summa 44 504 61 254 8 544 30 507 

          

Summa not 15 265 309 322 449 275 063 338 170 

          

Not 16 Pensionsavsättning      

IB 33 107 33 107 30 461 30 461 

Förändring pensionsavsättning -1 802 -1 802 1 798 1 798 

Löneskatt -437 -437 436 436 

Förtroendevalda     6 020 6 020 

Löneskattfört.     1 461 1 461 

FFU -407 -407 -229 -229 

          

Summa not 16 30 461 30 461 39 947 39 947 

varav befintliga visstidspensioner 0 0 0 0 

varav aktualiserade 97,00% 0,97 97% 97% 

          

Not 17 Långfristiga skulder      

          

Ingående balans 237 284 401 469 275 184 436 967 

Kortfristig del 10 000 10 000 0 0 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

  2013  2014 

Amorteringar -100 -2 502 -38 100 -43 429 

Amorteringar leasingskuld 0 0 0 0 

Nyupplåning 28 000 28 000 0 1 050 

Summa not 17 275 184 436 967 237 084 394 588 

          

Not 18  Kortfristiga skulder      

          

Amortering nästkommande år 0 0 0 0 

Leverantörsskulder 28 462 29 682 15 627 17 282 

Gåvomedel 1 229 1 229 1 149 1 149 

Avräkningar 2 316 2 316 1 007 1 007 

Semesterlöneskuld 24 177 24 177 24 440 2 440 

Uppl kostn/förutbet intäkter 24 399 31 789 19 618 27 992 

Pensionsavgift,individuell del 13 991 13 991 13 932 13 932 

Invbidr/Explo.vinst 22 808   56 106 56 106 

Övriga kortfristiga skulder 13 512 39 530 14 057 39 844 

Summa not 18 130 894 142 714 145 936 159 752 

Not 19 Ansvarsförbindelser      

          

Borgensförbindelser         

Stiftelsen Haparandabostäder, lån 149 334 0 148 958 0 

Bottenvikens Reningsverk, lån 7 500 0 7 500 0 

Bostadsfinansiering småhus 2 513 2 513 1 526 1 526 

Summa not 19 144 026 2 513 157 984 1 526 

Not 20 Leasing   2013   2014 

          

Operationella leasingavtal         

Maskiner och inventarier         

Förfall inom 1 år 493 493 482 482 

Förfall inom  1-3 år 2 422 2 422 4 352 4 352 

Transportmedel         

Förfall inom 1 år 47 47 153 153 

Förfall inom 1-3 år 2 226 2 226 2 424 2 424 

Elevdatorer förfall 1-3 år 4 401 4 401 3 382 3 382 

Summa 9 589 9 589 10 793 10 793 

Finansiell leasing         

Maskiner och inventarier 0 0 0 0 

Förfall inom 1 år         

          

Summa not 20 9 589 9 589 10 793 10 793 

Not 21, Finansieringsanalys      

          

Swedbank 47 47 708 708 

Nordea 0 0 233 233 

Garantum 293 293 0 0 

Eric Penser 222 222 -800 -800 
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Tkr Staden  Koncernen Staden  Koncernen 

    2013   2014 

Sip Nordic     -1 664 -1 664 

Förändring Depå     2 515 2 515 

Förlust avyttr/nedskr värdepapper 1 125 1 125     

Vinst avyttr/återf nedskr värdepapper -1 054 -1 054 988 988 

          

Summa 633 633 1 980 1 980 

Aktier, andelar köp         

Minskning långfr fordringar, värmeverk         

Ökning långfr fordringar         

Förlust vid avyttr anl.tillgångar 88 88 0 0 

Förlust vid avyttr anl.tillgångar 16 16 0 0 

          

Summa 104 104 0 0 

          

Avsättning         

Förändr av avsättn pensioner  -2 903 -2 903 1 486 1 486 

Löneskatt förtroendev     1 460 1 460 

Förtroendevalda pens     6 020 6 020 

Finansiell kostnad 1 101 1 101 312 312 

Förändr av löneskatt -437 -437 436 436 

FFU -407 -407 -229 -229 

          

Summa -2 646 -2 646 9 485 9 485 

          

Uppskjuten skatt  0 0 0 0 

          

Summa  not 21 -1 909 -1 909 11 465 11 465 
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Koncernen i siffror 

 

 

  

RESULTATRÄKNING 2014

Belopp i tkr Koncern Staden Habo Värmeverket Brab

Ägd andel  i dotterföretag % 100 100 50 35

Verksamhetens intäkter 219 519,6 176 366,0 37 816,0 39 801,0 13 024,0

Jämförelsestörande intäkter 359,0 359,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader -700 762,6 -678 372,0 -25 527,0 -25 007,0 -9 947,0

Jämförelsestörande kostnader -7 481,0 -7 481,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -32 177,2 -26 154,0 -2 976,0 -4 084,0 -2 872,0

Verksamhetens nettok. -520 542,3 -535 282,0 9 313,0 10 710,0 205,0

Skatteintäkter 364 185,0 364 185,0 0,0 0,0 0,0

Generella statsbidrag och utjämning 188 389,0 188 389,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 5 093,4 5 292,0 309,0 31,0 11,0

Finansiella kostnader -19 418,9 -12 830,0 -6 760,0 -331,0 -544,0

Resultat före extraordinära poster 17 706,2 9 754,0 2 862,0 10 410,0 -328,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdisposition -1 913,1 0,0 0,0 -3 826,2

Årets resultat 15 793,1 9 754,0 2 862,0 6 583,8 -328,0
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BALANSRÄKNING 2014

Koncern Staden Habo Värmeverket Brab

TILLGÅNGAR 100 100 50 35

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Licenser mm 579,0 579,0 0,0 0,0 0,0

Summa immaterilla anläggn.tillg. 579,0 579,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekn. anl.tillg 655 838,8 477 762,0 174 982,0 574,2 8 022,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Maskiner och inventarier 76 440,2 45 760,0 471,0 48 814,5 16 577,0

Övriga materiella anl.tillg. 3 240,9 0,0 0,0 6 065,3 595,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa materiella anläggn.tillg. 735 519,9 523 522,0 175 453,0 55 454,0 25 194,0

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, m.m. 6 138,0 6 098,0 40,0 0,0 0,0

Andelar i koncernföretag -4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga fordringar 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0

Långfristiga fordringar 5 800,0 9 300,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella  anl.tillg. 7 468,0 15 398,0 520,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 743 566,9 539 499,0 175 973,0 55 454,0 25 194,0

Omsättningstillgångar

Förråd, lager,expl 5 091,3 4 215,0 338,0 946,3 186,0

Kundfordringar 18 759,5 13 834,0 2 250,0 7 530,0 627,0

Övriga fordringar 8 163,0 7 558,0 131,0 240,3 1 011,0

Förutbet kostn/Uppl intäkter 46 420,7 43 217,0 506,0 4 627,5 1 097,0

Kortfristiga placeringar 52 263,0 52 263,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 59 561,8 37 444,0 12 147,0 18 190,2 2 502,0

Summa omsättn.tillgångar 190 259,2 158 531,0 15 372,0 31 534,3 5 423,0

SUMMA TILLGÅNGAR 933 826,1 698 030,0 191 345,0 86 988,3 30 617,0



Haparanda Stad – Årsredovisning 2014 51(88) 

 

  

2014

EGET KAPITAL, AVSÄTTN Koncern Staden Habo Värmeverket Brab

OCH SKULDER 100 100 50 35

Eget kapital

Ingående eget kapital 322 377,0 265 309,0 30 704,0 8 405,0 14 642,0

Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Direktbokn mot eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 15 793,1 9 754,0 2 862,0 6 583,8 -328,0

Nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanserad vinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa eget kapital 338 170,1 275 063,0 33 566,0 14 988,8 14 314,0

Obeskattad reserv(föreg år) 0,0 0,0 0,0 43 611,0 518,0

(Andelen eget kapital)

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar

Pernsioner och liknande förpliktelser 39 947,0 39 947,0 0,0 0,0 0,0

Avsättn skatter obeskatt reserv -512,8 0,0 0,0 -796,0 -328,0

Avsättn skatter enl företags årsred 2 746,1 0,0 0,0 5 492,2 0,0

Avsättn skatter överv.förvärvsanalys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga avsättningar -864,6 0,0 0,0 -1 958,7 328,0

Negativ goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 41 315,8 39 947,0 0,0 2 737,5 0,0

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 394 588,2 237 084,0 148 059,0 16 364,7 13 608,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfrist. skulder 394 588,2 237 084,0 148 059,0 16 364,7 13 608,0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17 282,5 15 627,0 2 258,0 880,2 761,0

Upplupna kostn/Förutbet intäkt 27 991,7 19 618,0 6 408,0 3 199,1 1 046,0

Övriga kortfristiga skulder 114 478,0 110 691,0 1 054,0 5 207,0 370,0

Summa kortfrist skulder 159 752,1 145 936,0 9 720,0 9 286,3 2 177,0

Summa skulder 554 340,3 383 020,0 157 779,0 25 651,0 15 785,0

SUMMA EK, AVS. OCH SK 933 826,1 698 030,0 191 345,0 86 988,3 30 617,0
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KONCERNFINANSIERINGSANALYS 2014

Koncern Staden Habo Värmeverket Brab

DEN LÖ PANDE VERKSAMHETEN 100 100 50 35

Årets resultat 15 793,1 9 754,0 2 862,0 6 583,8 -328,0

Justeringar för av- och nedskrivningar 32 098,2 26 154,0 2 897,0 4 084,0 2 872,0

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 9 715,0 9 715,0 0,0 0,0 0,0

Justering för ianspråktagna avsättn pensioner o övriga avsättn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 36 064,8 34 184,0 0,0 3 761,6 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 93 671,1 79 807,0 5 759,0 14 429,4 2 544,0

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 184,5 35,0 122,0 64,0 -13,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 1 669,8 1 631,0 -17,0 875,9 -1 092,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 14 368,3 15 042,0 1 164,0 -4 164,0 698,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 893,6 96 515,0 7 028,0 11 205,3 2 137,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -47 414,9 -42 244,0 -460,0 -3 863,0 -7 941,0

Försäljning av materiella anläggningstillångar 327,9 45,0 250,0 0,0 94,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar -79,0 4,0 -83,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande investeringsverksamheten -47 166,0 -42 195,0 -293,0 -3 863,0 -7 847,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 1 050,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

Amortering av skuld -46 103,0 -38 100,0 -4 898,0 -6 000,0 -300,0

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar -3 000,0 -3 000,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48 053,0 -41 100,0 -4 898,0 -6 000,0 2 700,0

Årets kassaflöde 14 674,7 13 220,0 1 837,0 1 342,3 -3 010,0

Likvida medel vid årets början 44 887,2 24 224,0 10 310,0 16 848,0 5 512,0

Likvida medel vid årets slut 59 561,9 37 444,0 12 147,0 18 190,3 2 502,0
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RESULTATRÄKNING 2011-2014

KONCERNEN

Mkr 2011 2012 2013 2014

Verksamhetens intäkter 197,1 227,2 234,9 219,5

Jämförelsestörande intäkter 3,4 0,0 0,0 0,4

Verksamhetens kostnader -645,5 -679,8 -702,7 -700,8

Jämförelsestörande kostnader -1,0 0,0 0,0 -7,5

Avskrivningar -29,3 -29,5 -28,1 -32,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -475,3 -482,1 -495,9 -520,6

Skatteintäkter 341,2 344,9 355,1 364,2

Generella statsbidrag och utjämning 164,3 164,8 172,8 188,4

Finansiella intäkter 8,2 7,6 6,6 5,1

Finansiella kostnader -24,8 -24,9 -23,5 -19,4

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13,6 10,3 15,1 17,7

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,1 0,0

Bokslutsdisposition 0,0 0,0 -0,6 -1,9

Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt -0,7 -1,2 -0,6 0,0

Minoritetens andel i årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 12,9 9,1 14,0 15,8
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RESULTATRÄKNING 2011-2014

KONCERNEN

Mkr 2011 2012 2013 2014

Verksamhetens intäkter 197,1 227,2 234,9 219,5

Jämförelsestörande intäkter 3,4 0,0 0,0 0,4

Verksamhetens kostnader -645,5 -679,8 -702,7 -700,8

Jämförelsestörande kostnader -1,0 0,0 0,0 -7,5

Avskrivningar -29,3 -29,5 -28,1 -32,2

0 0,0 0,0 0,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -475,3 -482,1 -495,9 -520,6

Skatteintäkter 341,2 344,9 355,1 364,2

Generella statsbidrag och utjämning 164,3 164,8 172,8 188,4

Finansiella intäkter 8,2 7,6 6,6 5,1

Finansiella kostnader -24,8 -24,9 -23,5 -19,4

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13,6 10,3 15,1 17,7

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,1 0,0

Bokslutsdisposition 0,0 0,0 -0,6 -1,8

Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt -0,7 -1,2 -0,6 0,0

Minoritetens andel i årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 12,9 9,1 14,0 15,9
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BALANSRÄKNING 2011-2014

KONCERN

Mkr 2011 2012 2013 2014 Förändring

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Licenser mm 0,0 0,8 0,6 0,6 0,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,8 0,6 0,6 0,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekn. anl.tillg 612,0 612,7 641,5 655,9 14,4

Maskiner och inventarier 70,3 73,3 77,4 76,2 -1,2

Övriga materiella anl.tillg. 1,0 0,6 1,6 3,3 1,7

Summa materiella anläggningstillgångar 683,3 686,6 720,5 735,4 14,9

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, m.m. 1,1 1,0 1,2 1,2 0,0

Övriga fordringar 46,0 33,4 0,4 0,5 0,1

Långfristiga fordringar 9,3 9,2 7,3 5,8 -1,5

Uppskjutna skattefordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 56,4 43,6 8,9 7,5 -1,4

Summa anläggningstillgångar 739,7 731,0 730,0 743,5 13,5

Omsättningstillgångar

Förråd, lager,expl 1,3 5,6 33,7 5,1 -28,6

Kundfordringar 25,1 16,8 29,0 18,8 -10,2

Övriga fordringar 12,2 11,1 4,6 8,1 3,5

Förutbet kostn/Uppl intäkter 41,4 53,0 41,5 46,4 4,9

Kortfristiga placeringar 0,0 14,1 50,3 52,3 2,0

Kassa och bank 56,6 49,0 44,9 59,5 14,6

Summa omsättn.tillgångar 136,6 149,6 204,0 190,2 -13,8

SUMMA TILLGÅNGAR 876,3 880,6 934,0 933,7 -0,3
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Mkr 2011 2012 2013 2014 Förändring

EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 250,2 283,8 308,4 321,8 13,4

Direktbokn mot eget kapital 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 27,7 12,9 14,0 15,8 1,8

Balanserad vinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa eget kapital 282,2 296,7 322,4 337,6 15,2

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar

Pernsioner och liknande förpliktelser 31,0 32,7 30,4 39,9 9,5

Avsättning skatter 4,4 5,2 1,3 2,3 1,0

Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,2 -0,9 -1,1

Negativ goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 35,4 37,9 31,9 41,3 9,4

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 407,8 407,9 437,0 394,6 -42,4

0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 408,1 407,9 437,0 394,6 -42,4

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19,0 15,9 29,8 17,3 -12,5

Upplupna kostn/Förutbet intäkt 58,5 56,4 32,1 27,9 -4,2

Övriga kortfristiga skulder 73,1 65,9 80,8 114,5 33,7

Summa kortfristiga skulder 150,6 138,2 142,7 159,7 17,0

Summa skulder 558,7 546,1 579,7 554,3 -25,4

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 876,3 880,7 934,0 933,2 -0,8
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VA-Bokslut 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

VA-verksamheten består av drift och skötsel av de 

kommunala vatten-, spill- och dagvattens ledningsnät 

samt vattenverk och avloppsreningsverk.  

VA-verksamheten ombesörjer tjänster som innefattar 

dricksvattenleverans, omhändertagande av spill- och 

dagvatten inom kommunens verksamhetsområde för de 

fastigheter som är anslutna till det kommunala va-

ledningsnätet. Under år 2014 har ett av de kommunala 

avloppsreningsverk ej klarat av de miljökrav enligt 

Miljöbalken, vilket medförde en stor reinvestering av 

Seskarö avloppsreningsanläggning. Viss ombyggnation 

av Mattila vattenverk har skett under året i form av ny 

doseringskemikalie. Kärrbäcks vattenverk har fått en ny 

vattentäkt och viss ombyggnation i samband med detta. 

Två pumpstationer är omgjorda på Seskarö och en 

pumpstation längs väg 99 är ombyggd. Driftstörningar i 

verksamheten har skett genom ett antal vattenläckor 

under året. Byte av vattenledning för sträckan 

Harjubacken i Korpikylä är gjord under år 2014.  

VA-anläggningar inklusive ledningsnätet har investerats 

i men kräver en större reinvestering. Exempelvis 

relining under väg 99, vissa ledningssträckor i byarna 

Seskarö, Vojakkala, Nikkala. Även viss 

ombyggnationer inne i vattenverk och 

avloppsreningsverk ute i byarna kräver utökade medel i 

investeringsbudgeten.  

Underuttaget i avgifter uppgick till -1792 tkr under 

2014. 

VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 

Vattenverket i Mattila levererar dricksvatten till 

centralorten, Nikkala och norrut till byn Kankaanranta. 

Kommunen har även mindre vattenverk i Säivis, 

Seskarö, Sangijärvi, Kattilasaari, Oja, Kärrbäck, Tossa 

och Korpikylä. Kommunen har en 

distributionsanläggning i Lappträsk där dricksvattnet 

levereras från Myrdalens vattenverk i Kalix kommun. 

Kommunala avloppsreningsverk finns i Säivis, Seskarö, 

Karungi och Kukkola. Kommunen har 10 stycken 

kommunala markbäddar i byarna Lappträsk, Vojakkala, 

Kärrbäck, Seskarö och sangijärvi. Kommunen har cirka 

ett 40-tal avloppspumpstationer. 

VA-bokslut 3 485 abonnenter 

  RESULTATRÄKNING 

  
2014 2013 

     

  

Verksamhetens intäkter 

 
Not 1 20 284 20 254 

Verksamhetens kostnader 

 
Not 2 -18 015 -18 047 

Avskrivningar 

 
Not 3 -2 269 -2 207 

     

  

Verksamhetens nettokostnader 

  

0 0 

     

  

Finansiella intäkter 

   

  

Finansiella kostnader 

   

  

     

  

Skatt 

    

  

     

  

     

  

Årets resultat 

  

0 0 
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BALANSRÄKNING 

    

     

  

            

TILLGÅNGAR 

  
2014 2013 

            

Anläggningstillgångar 

 
Not 4 

 

  

     

  

Vattenverk 

   

10 199 8 465 

Vattenledningar 

  

32 089 30 228 

Avloppsledningar 

  

19 723 20 277 

Markbäddar 

  

1 277 1 333 

Summa 

   

63 288 60 303 

     

  

Omsättningstillgångar 

   

  

     

  

Kundfordringar 

  

1 117 7 389 

Upplupen intäkt, underuttag 

  

1 792 1 233 

            

Summa tillgångar 

  
66 197 68 925 

            

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

  

            

     

  

Långfristiga skulder 

  

63 288 60 303 

     

  

Kortfristiga skulder, överuttag 

   

  

Kortfristiga skulder, förutbet anslutn.avg 

  

608 511 

Upplupna kostnader 

  

2 301 8 670 

     

  

            

Summa eget kapital och skulder 

  
66 197 69 484 
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Not 1 Verksamhetens intäkter 

 

2014 2013 

     
  

Brukningsavgifter 

  

19 646 20 174 

Anslutningsavgifter 

  

0 0 

Periodiserade anslutningsavgifter 

 

569 11 

Övriga intäkter 

  

69 69 

Över uttag 

   

0 0 

 

 

    

     

  

Summa 

   
20 284 20 254 

            

*Antal abonnenter  

  

3485 st 3512 st 

     

  

Not 2 Verksamhetens kostnader 

 

2014 2013 

    

    

Material, underhåll, hyror 

  

8 460 8 104 

Personalkostnader 

  

3 322 3 130 

Adm kostnader mm 

  

340 325 

Försäkringar, porto mm 

  

340 346 

Intern ränta 

  

2 445 2 370 

Entreprenader, konsulter 

  

5 437 5 005 

Under uttag  

  

-1 792 -1 233 

Kundförluster    -537  

     

  

     

  

Summa 

   
18 015 18 047 

            

     

  

Not 3 Avskrivningar enligt nominell metod 

 

2014 2 013 

     

  

Anläggningstillgångar Avskrivn.tid 

  

  

Vattenverk, pumpstationer 25-30 år 

 

737 713 

Vattenledningar 45-50 år 

 

922 903 

Avloppsledningar 45-50 år 

 

554 554 

Markbäddar 27-30 år 

 

56 37 

     

  

Summa 

   
2 269 2 207 

            

*Avskrivningen påbörjas månaden efter invest.utg 

  

  

     

  

Not 4 Anläggningstillgångar 

 

2014 2 013 

     

  

Ingående anskaffningsvärden 

   

  

Vattenverk 

   

25 963 25 067 

Vattenledningar 

  

42 922 40 840 

Avloppsledningar 

  

30 067 30 067 

Markbäddar 

  

2 678 1 777 

Summa 

   
101 630 97 751 

Periodens nyinvesteringar 

   

  

Vattenverk 

   

2 471 627 

Vattenledningar 

  

2 784 2 082 

Markbäddar 

  

0 901 

Summa 

   
3 610 3 610 

     

  

Utgående 

anskaffningsvärde 

  
105 240 101 361 
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Ingående avskrivningar 

   

  

Vattenverk 

   

17 228 16 516 

Vattenledningar 

  

12 694 11 791 

Avloppsledningar 

  

9 790 9 236 

Markbäddar 

  

1 345 1 308 

    

41 057 38 851 

Periodens avskrivningar 

   

  

Vattenverk 

   

737 713 

Vattenledningar 

  

922 903 

Avloppsledningar 

  

554 554 

Markbäddar 

  

56 37 

     

  

Utgående ackumulerade avskrivn 

 

41 058 41 058 

     

  

Utgående planenligt 

restvärde 

  
63 289 60 303 

            

     

  

Not 5  Resultat 

  
2014 2013 

     

  

Avstämning av resultat: 

   

  

Ingående fordran/skuld 

  

-1 255 -22 

Över/underuttag 

  

-1 792 -1 233 

     

  

Utgående ackumulerad skuld avs över/underuttag 

 

-3 047 -1 255 

            

      Upplysningar 

    

      Avskrivningar påbörjas månaden efter det att en investering i ett objekt gjorts. 

 

      Anslutningsavgiften redovisas som en intäkt i resultaträkningen. 

  Anslutningsavgiften periodiseras och behandlas som en förutbet kostnad. 

  

      Leverantörsfakturorna har periodiserats vid bokföring. 

   

      Reglering av över- och underuttag 

   Överuttag periodiseras 

    Utjämnas över en treårsperiod 

    Underuttag belastar resultatet  

    Förlusttäckning inom tre år  
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Verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelsen 

Årets resultat 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter 65 140 99 745 34 605 

Kostnader 148 024 192 238 -44 214 

Summa 82 884 92 493 -9 609 

Driftsredovisning  

Tkr Budget Utfall Avvikelse 

Kommunledning & KS 8 788  8 161 627 

Medborgarkontoret 7 108 5 692 1 416 

Näringslivsenheten  4 473 3 716 757 

Personalkontor 3 923 1 955 1 968 

Ekonomikontor 4 622 4 232 390 

IT-kontor 3 300 3 080 220 

Kollektivtrafik 2 910 2 788 122 

Samhällsbyggnadskontor 2 486 2 152 344 

Tekniskförvaltningen 23 752 29 672 -5 920 

Pensionsförvaltning 14 668 16 961 -2 293 

Räddningstjänst 6 854 6 963 -109 

Jmf störande poster  7 122 -7 122 

Summa 82 884 92 493 -9 609 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 

förvaltningsorganisation med ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för följande enheter: 

Räddningstjänst, Tillväxtenheten, Gator och parker, VA 

och avfall, Fastigheter, Ekonomikontoret, 

Medborgarkontoret, It-kontoret, Personalkontoret och 

Staben. Kommunstyrelsens ansvarsområde sträcker sig 

också till specifika ärendeområden såsom till exempel 

krisledning. 

Kommunstyrelsen visar på ett underskott mot budget på 

-9 609 tkr, vilket i största del kan hänföras till 

pensionsförvaltningen (-9 774 tkr) samt den tekniska 

verksamheten (-5 920 tkr). 

Året som gått  

Kommunledning & KS 

Kommunledningens budget innehåller olika typer av 

verksamheter som är övergripande för hela kommunen 

som exempelvis klimatarbete, marknadsföring, 

kvalitetsarbete, ungdomsprojekt och så vidare. Här 

under ingår även staben och samhällsplanering.  

De största negativa avvikelserna visar Kommun-

styrelsen och verksamheten KS-till förfogande vilket 

beror på ökade kostnader samt högre beslutade 

satsningar är budgeterat. Enheten uppvisar ett överskott 

på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. 

 

Näringslivsenheten 

Överskottet på 757 tkr beror på ett flertal olika effekter 

inom tillväxtenhetens uppdrag. Största effekten har varit 

att näringslivschef har varit vakant. 

 

Medborgarkontoret  

Överskottet beror till största delen på mindre 

personalkostnader än budgeterat. Tjänstledigheter, 

sjukskrivningar och pensionsavgångar har inte ersatts 

och återhållsamhet i alla utgifter har bidragit till 

överskottet. 
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Personalkontor  

Personalkontoret visar ett överskott mot budget som 

beror på att man haft mindre personalkostnader än 

budgeterat. Enheten har haft en vakans gällande 

personalchef samt att ej ersatt föräldraledighet.  

 

Ekonomikontor  

Ekonomikontoret visar på positiv avvikelse mot budget 

pga. mindre personalkostnader än budgeterat samt 

anställning via lönebidrag.  

 

IT-kontor  

Överskottet för IT-kontoret beror på lägre 

personalkostnader i samband med långtidssjukskrivning 

anställning via lönebidrag. 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret gör ett överskott på 344tkr, 

Överskottet beror på att Barents Center bygglovet 

beviljades under året vilket medförde ett kraftigt 

intäktstillskott. 

Teknisk förvaltning 

 

Totala underskottet för fastighetsavdelningen är på 2,5 

mkr. Varav vattenskador på Klippans äldreboende och 

Seskarö skola uppgår till 1,3 mkr. Försäkringen för 

vattenskador täcker cirka 60 % av den totala kostnaden. 

Kundförluster under året uppgår till 0,3 miljoner. 

Kostnader för städning har ökat med 0,5 mkr samt 

energikostnader från december 2013 har drabbat 

verksamheten. Underskottet kan hänföras till 

ovanstående händelser, men påverkas givetvis av att 

fastighetsavdelningen haft en vakant chefstjänst under 

året. 

Gatuavdelningen gör ett underskott på -895tkr för 2014. 

De störta avvikelserna är uppvärmning av viktoriatorget 

-500tkr, vilket man saknat budget för 2014. Antalet 

sökande för vägbidrag har ökat vilket skapar ett 

underskott på -67tkr.  Intäkterna för vindparker har 

minskat med 130tkr. 

VA- och avfallsverksamheten gör ett underskott på 2,5 

mkr för år 2014. VA-verksamheten står för 1,8mkr av 

dessa varav kundförluster uppgår till 537 tkr (från 2009-

2013). Övriga 1,3 mkr kan hänföras till entreprenad-

kostnader vid läckor, stopp i ledningarna, driftstörningar 

på Va-anläggningarna samt beredskapsersättning. 

Avfallsverksamhetens underskott landar på 600 tkr 

främst beroende på ökande hanteringen av grovsopor 

samt mindre intäkter än budgeterat gällande 

avfallstaxan, som höjdes efter första halvåret.  

 

Pensionsförvaltning 

Under de senaste åren har pensionsutbetalningarna ökat 

för kommunen. Prognosen för framtiden utvisar att 

dessa fem kommande år kommer vara de tuffaste 

gällande pensionsutbetalningar. Enheten uppvisar ett 

underskott beroende på bromsens effekt i 

pensionssystemet för skuld 1998-99 som finns uppgiven 

i kommunens balansräkning (-1,7mkr) samt att 

utbetalningarna ökat. Största förändringen avser pension 

för aktivt förtroendevalda PRF-KL som inte funnits med 

i kommunens skulddata under tidigare år. Denna uppgår 

till drygt -7,5mkr och betraktas som jämförelsestörande.  

 

Räddningstjänst 

För 2014 uppvisar Räddningstjänsten ett mindre 

underskott, vilket beror på motorsågsutbildning av 

räddningstjänstpersonal. Dock var utbildningen 

nödvändig enligt nya arbetsmiljökrav. 

 



Nämndens mål (Kommunstyrelsen) 

KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

Marknadsföra och 

utveckla 

HaparandaTornio 

som en attraktiv 

besöksort 

 Haparanda ska 

vara en attraktivare 

handels- och 

besöksort 

Försäljningsindex från Svensk Handel visar att Haparandaindex utvecklat sig från 

283 (2012) till 288 (2013). Nya siffror kommer under maj 2014. Gällande 

kommersiella övernattningar har siffrorna sjunkit från 110 509 (2012) till 108 809 

(2013). Nya siffror presenteras i juni månad. 

Övergripande samarbetar Haparanda med Swedish Lapland för att marknadsföra 

destinationen utomlands. På finska arbetar vi med Meri-Lappi på samma sätt.  

Gemensamma marknadsföringsinsatser genomförs tillsammans med Handelsrådet. 

Annonser, reklamfilmer och enstaka evenemang har genomförts. Handelsrådet består 

idag av över 40 företag som tillsammans med Tillväxtenheten marknadsför 

Haparanda som en shoppingdestination. Insatser har även gjorts för att förbättra och 

utveckla värdskapet hos våra företag, bland annat har en introduktionskurs i ryska 

genomförts.   

De evenemang som lockar folk till Haparanda och Torneå är främst Nyår och Jazz & 

Blues. Dessa evenemang har potential att utvecklas tillsammans med näringsidkare 

inom både handels- och besöksnäring.  

I och med turistbyråns läge i nya resecentrum har vi en helt annan möjlighet att 

komma i direktkontakt med våra besökare. Under 2014 hade turistbyrån 7 036 

besökare. Det är över dubbelt så många som under 2013. Vi har nu större möjligheter 

att sälja in destinationen när besökaren är här.  

 

Målet betraktas som uppnått 

Ett brett och 

dynamiskt näringsliv 

som ger fler 

Haparandabor arbete 

 Skapa ett brett 

dynamiskt näringsliv 

som genererar fler 

etableringar och 

arbetstillfällen samt 

förbättra relationen 

till näringslivet. 

Haparandas placering i Näringslivsrankingen har sjunkit från 257 (2013) till 275 

(2014). I andra undersökningar som Insikt (som baseras efter kontakt med 

kommunen) placerar sig kommunen över undersökningens medelvärde (NKI). 

 

Tillväxtenheten arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala näringslivet på olika 

sätt. Fokus har bland annat varit på att skapa mötesplatser för företagen. Det handlar 

främst om frukostmöten, men även seminarier och föreläsningar. Förutom detta har 

vi hjälpt lokala företag i sina kontakter med regionala organisationer såsom 

Länsstyrelsen, Norrlandsfonden, LTU och Almi.  

Tillväxtenheten jobbar också med att stötta nyföretagande. Enligt statistik från UC 

uppgår antal nystartade företag (AB, HB och enskild firma) under 2014 till 60. Detta 

kan jämföras med det totala antalet företagsstarter 2012 (42) och 2013 (42). 

Vi har även initierat olika konstellationer i enlighet med handelsrådets upplägg. 

Tanken är att i framtiden ha ett fastighetsägarråd samt ett besöksnäringsråd med 

fokus på ökad tillväxt och långsiktiga samarbeten. 

Målet betraktas som icke uppnått. 

Utveckla och 

stimulera 

infrastrukturen inom, 

till och från 

HaparandaTornio 

 Förbättra 

infrastrukturen 

En underhållsplan för ledningsnätet samt VA-anläggningar håller på att upprättas. 

Under 2014 har investeringar för genomförts i ledningsnätet (VA 500m, Avlopp 

150m, Dagvatten 250m) på Lassaretsgatan, Företagsvägen, Storgatan och Östra 

Kyrkogatan.  Reinvesteringar väg (950m), GC (3 300m) och vägbelysning (3 330m) 

har genomförts. Under året har kommunen utökat bredbandssträckan med totalt 

700m. 

Arbetet med persontrafik på Haparandabanan fortlöper. Målet betraktas som delvis 

uppnått. 

HaparandaTornio 

skall vara en 

attraktiv, säker och 

trygg nav för alla att 

bo i och vilja flytta 

till 

 Haparanda skall 

vara en attraktiv, 

trygg och säker 

kommun. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) publicerar indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i 

landets kommuner. Ett beräknas ett sammanvägt värde som 

utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i 

byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott.  

Där placerade sig Haparanda på 195 plats av 290 kommuner. En förbättring med 15 

platser. Fokus har för säkerhetssamordnaren att förbättra samverkan mellan 

kommunen och andra myndigheter genom brottsförebyggande- och krishanterings-

rådet samt utveckla och stärka organisations beredskap- och krishanteringsförmåga 

vid stora olyckor och kriser. Övningar och utbildningar har skett ute i de kommunala 

verksamheterna.  I mars 2015 kommer en stor krishanteringsövning - Atlas att 
genomföras. Målet anses delvis uppnått. 
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KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

Medborgaren i 

centrum 
 Verka för ökat 

medborgarinflytande 

Syftet med målet att skapa delaktighet hos medborgarna genom information 

transparens, tillgänglighet, öppna forum samt inflytande. Valdeltagandet i valet till 

Europaparlamentet höjdes med 5,3 % till 33,9 % men i Kommunfullmäktigevalet 

blev deltagandet 60,6 % (0,42 % lägre än 2010). Vårt deltagande i valen är lägst i 

landet. Förutom valdeltagandet så finns olika sätt för medborgarna att ha inflytande 

och påverka, bland annat Medborgarförslag och eFörslag. Arbete med verka 

för forum/kanaler för inflytande bör fortgå, dock bör det tas en funderare så att våra 

insatser blir genomtänkta; att vi har en strategi vad, när och hur olika insatser ska ske 
och omfattningen. 

Förutom direkta kanaler för inflytande har arbete bedrivits för att förbättra 

informationen och tillgängligheten. Informationen på hemsidan har under fyra 

år förbättrats enligt SKL's undersökning till index 68. Dock avstannande 

utvecklingen förra året. Sverigegenomsnittet ligger på 78, vilket bör vara en 

miniminivå att sträva efter. Vi har stora utmaningar att förbättra vår information på 

hemsidan där vi förutom informationen bör snarast utveckla ett mobilt gränssnitt av 

vår hemsida. Vår nuvarande hemsida kräver också tekniska och layout-

mässiga åtgärder för att vara en tillgängligare informationskälla. Vad vi bör också 

fundera över är hur vi kan få ut mer information på våra minoritetsspråk, då det är en 

viktig inflytandefråga att kunna ta del av informationen på sitt eget språk. 

Utvecklingsarbete kring tillgängligheten/transparens för ärenden och handlingar ur 

diariet har pågått och pågår. 

Tillgängligheten via telefon har blivit markant bättre. Andelen lyckade kontaktförsök 

med handläggare med telefon fördubblades från 2012 års resultat på 30 % till 60 % år 

2014 och där är vi klart över sverigegenomsnittet (49 %). Bemötandet i telefon 90 % 

(2012: 65 %) och svar på epost inom 2 dagar 81 % (2012: 67 %) talar om bra 

utveckling och dessa resultat ligger på genomsnittet i Sverige. Del av resultatet beror 

på att vi tagit omtag, har släppt tanken om ett stort Medborgarkontor som inte 
lyckades samt att organisationen i övrigt arbetat med bemötandefrågor. 

Då målet är formulerat "att verka för" anses målet uppfyllt. 

Haparanda stad skall 

vara en attraktiv, 

kreativ och 

framtidsinriktad 

arbetsplats 

 Haparanda stad 

skall vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Personalkontoret har under 2012-13 brutit ner målet till attraktiv arbetsgivare och 

arbetat med sex huvudprocesser; Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla 

och avsluta. Medarbetarundersökningen 2013 visade på en ökad NMI (64), nästa 

undersökning planeras 2015.  

 

Personalstrategerna har fortsatt att utveckla arbetet med att skapa processer, riktlinjer 

och rutiner. Syftet har varit att underlätta för chefer samt vara öppen och tydlig med 

våra medarbetare hur arbetet i organisation ska bedrivas. Bland annat har tre stora 

avsnitt lagts in medarbetarhandboken avseende rehabilitering, rekrytering och 

arbetsmiljö samt frågeservice. Vidare har införande ett digitalt anställningsavtal 

påbörjats. Detta är en del i av en pappersfri verksamhet och hållbar utveckling.  

 

Personalstrategerna har också arbetat aktivt med att utveckla samarbetet med 

företagshälsovården för att säkerställa kvalité och planera resursanvändningen.  

 

I ett led att vara en attraktiv arbetsgivare har semesterväxlingsavtal slutits med 

flertalet arbetstagarorganisationer. 

 

Under hösten har personalstrategerna arbeta för att aktualisera arbetsmiljö-

kommitténs arbete och under våren 2015 planeras tre större utbildningsinsatser för 

chefer och arbetsmiljöombud. I förlängningen syftar detta till att utveckla det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbets-miljö. 

 

Personalkontorets arbete har dock stannat upp pga. personalomsättning då både 

personalchef och personalstrateger måste nyrekryteras.  

  Verka för 

utbildningar som 

matchar behoven av 

kompetens i regionen. 

Antalet innevånare med högskolutbildning (2013) uppgår till 12,8%, vilket kan 

jämföras med rikets 24,1%. 

 

Högskoleförbundet Östra Norrbotten (HÖN) verkar för att samordna eftergymnasial 

utbildning samt att tillgängliggöra eftergymnasiala utbildningar efter respektive 

kommuns behov inom såväl offentlig sektor som näringsliv.  

För att matcha behovet på finns exempelvis yrkesutbildning inom vård och omsorg. 

Kommunen rabatterar även busskort för de som väljer att läsa på LTU. 



Haparanda Stad – Årsredovisning 2014 65(88) 

Socialnämnden 

 

 

Årets resultat 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter 82 383 94 201 11 818 

Kostnader 297 776 312 941 -15 165 

Summa 215 393 218 740 -3 347 

 

Driftsredovisning  

Tkr Budget Resultat  Avvikelse 

Gemensam verksamhet 42 092 39 306 2 786 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 585 6 064 -1 479 

Äldreomsorg 98 952 102 197 -3 245 

Handikappomsorg 44 386 44 522 -136 

Social omsorg 25 377 26 651 -1 274 

Summa 215 392 218 740 -3 347 

 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen gör som helhet gör ett underskott på 

-3 347tkr. Största negativa avvikelserna finns inom 

hemtjänsten, Klippans omsorgsboende, HSL enheten, 

arbetsmarknadsåtgärder och resursverkstaden. Ökade 

personalkostnader på grund av ett ökat behov speciellt 

inom ordinärt och särskilt boende samt minskade 

intäkter har medfört negativa avvikelserna inom dessa 

verksamheter.  

  

BUDGET ÅR 2014

Gemensam verksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Social omsorg



Haparanda Stad – Årsredovisning 2014 66(88) 

Året som gått  

Gemensam verksamhet +2 786 tkr 

Den gemensamma verksamheten inom 

socialförvaltningen visar ett överskott på +2 784 tkr. 

Gemensam verksamhetens positiva avvikelse har sin 

förklarning i prestationsmedlen, Dessa medel har 

inkommit från; Socialstyrelsen prestationsmedel för 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 

2014 1 159tkr, Äldres behov i centrum (ÄBIC) 293tkr, 

Psykisk ohälsa 269tkr. Medlen utbetalas i slutet av 

budgetåret och att det är svårt att förutse hur mycket 

våra prestationer genererar per år. IT- kostnader för 

verksamheten blev dyrare än budgeterad där nya krav 

gett behov av nya moduler, säkerhetslösningar, 

utrustning, utbildnings insatser och konsulttjänster. 

Detta har i förlängningen också lett till ökade kostnader 

för drift och licenser. Verksamheten drabbades även av 

kundförluster avseende omsorgsavgifter från 2009 på 

500tkr.  

Arbetsmarknadsåtgärder -1 479tkr 

Verksamheten hos arbetsmarknadsåtgärder visar 

uppvisar ett negativ resultat på -1 479 tkr för 2014 på 

grund av de minskade intäkterna för jobb och 

utvecklingsgaranti. Under tidigare åren har antalet 

personer inom verksamheten uppgått till 20 till 25 

stycken. Under 2014 låg antalet personer mellan 5 till 

10 stycken, vilket medfört en kraftig minskning på 

intäkterna.  

 

Äldreomsorg -3 245tkr 

Hemtjänst i ordinärt boende -1 262tkr  

För året 2014 uppvisar Hemtjänsten ett negativt resultat 

på 1 262 tkr, på grund av ökade kostnader inom 

verksamheten. Under året har verksamheten prioriterat 

och arbetat med utvecklingsområden som arbetsmiljö 

och implementering av det digitala planeringsverktyget 

Laps Care. Syftet med planeringsverktyget är att 

kvalitetssäkra arbetet med planeringen och tydliggöra 

insatserna för kunden. Under året har ett omfattande 

utbildningsbehov i planeringsverktyget inneburit ökade 

kostnader. Verksamheten har även behövt förstärkning 

av personal under året som kan ses i de ökade 

personalkostnaderna.  

Lunden, särskilt boende -12tkr 

Verksamheten på Lunden har klarat året 2014, trots 

minskade omvårdnadsintäkter samt ökade kostnader för 

kosthåll och uppvisar endast -12 tkr underskott. 

Översyn av frånvarotimmar och behov av vikarier följs 

upp kontinuerligt samt under pågående 

semesterperioder görs sommar schema för de vikarier 

som jobbar inom verksamheten under sommaren.  

Klippan, särskilt boende -939 tkr 

Vid årets slut uppvisar Klippan negativt resultat på -939 

tkr. Klippan har en minskade intäkter men det är något 

som är svårt att påverka på grund av boendens små 

inkomster. 

Personalkostnaderna är något som verksamheten 

försöker jobba med hela tiden. Personalen på Klippan är 

äldre och många av dem har semesterdagar och även 

många sparade semesterdagar osv så timbank räcker 

inte alltid till. Sedan har man periodvis behövt ta in 

extra personal på grund av det tryck som varit på 

avdelningar. De har även under 2014 haft en stor 

vattenskada på Duvan/ Kristallen som gjort att en del av 

verksamheten har varit i gamla sjukgymnastikens 

lokaler och det har inte alltid gått att lösa med befintlig 

personal. Ökade matkostnader som har varit högre än 

beräknat har ökat verksamhetens kostnader  

Hemsjukvård, HSL och rehab – 1 030tkr 

Enhetens verksamhet visar negativ resultat på 1 030tkr. 

De två största negativa utfallen finns hos nattpatrullen - 

678 tkr samt hos sjukvården i särskilda boendet -324tkr. 

Anledningen till detta är något som själva verksamheten 

kan ej påverka utan för att åtgärda utfallet måste de tas i 

beaktan vid kommande budget arbetet.  Kostnader för 

hjälpmedel i hemmet är även en post som har ökat sina 

kostnader på grund av ett ökat behov av kundernas sida.   

 

Stöd och Omsorg, LSS Gruppbostäder och 

Dagverksamhet -136tkr 

LSS-boende Omsorgen -609tkr 

Omsorgens underskott på -609 tkr beror på höga 

personalkostnader i samband med pensionsavgångar. 

Även sjukfrånvaron och ett ökat behov har medfört 

underskott i verksamheten.  

 

SFB/LSS-Personlig assistans +474tkr 

Slutresultatet för året blev slutade med ett överskott på 

+474tkr. Under året har verksamheten arbetat med att 

effektivisera verkställigheten enligt beslut. 

Omvärldsfaktorer som påverkar är omöjliga att förutse 

men, området känns för närvarande stabilt.  

Socialomsorg -1 274tkr 

IFO -344tkr 

Institutionsvården gällande barn och unga har inte gått 

enligt budget men med tanken på förutsättningarna har 

individ- och familjeomsorgen kunnat nå ett relativt bra 

resultat på -344tkr. Det är svårt att sätta en budget för 

detta då ingen kan förutspå placeringar. Placeringar är 

kostsamma som orsakar snabba och stora förändringar 
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inom verksamhetens resurser. Under året har personalen 

jobbat på systematiskt med försörjningsstödet och där 

har verksamheten har gjort ett bättre resultat än väntat. 

Institutionsvården för vuxna samt familjehem har gått 

under budget och kan balansera upp det hela till viss 

del. 

Social Psykiatrin -657tkr 

För Institutionsvården för verksamheten översteg 

vårdbehovet det förväntade och underskottet slutade på 

- 657tkr för 2014.  

Integrationen +14tkr 

Integrationsenheten uppvisar ett positivt resultat om 

+14tkr för 2014. Detta bekräftar att verksamheten har 

börjat ta form och har kvalitetssäkra rutiner och 

processer, som på sikt minskar utgifter för 

verksamheten.  

Resursverkstan -657tkr  

Resursverkstaden underskott på -657 tkr beror i 

huvudsak på tre faktorer. I och med att antalet personer 

inom jobb och utvecklings garantin minskat i 

verksamheten har resursverkstan tvingats till att dra ned 

på produktionen. Verksamheten har också som en följd 

av detta tvingats till att tacka nej till nya jobb, som 

skulle gett en förstärkning av intäkterna. Detta har 

påverkat resultatet där intäkterna för år 2014 blev 

mindre än budgeterat. Även kostnaderna för 

verksamheten har ökat, som sedan borde tas i beaktan 

vid prissättningen av tjänster och produkter. 

Framtid 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Vad gäller framtiden måste ekonomin och de 

ekonomiska ramarna ligga på en mer stabil grund. Som 

det ser ut idag så ligger en stor del av intäkterna på att 

Arbetsförmedlingen kan leverera arbetskraft till 

verksamheten i form av personer inskrivna i ”fas 3”. I 

och med skiftet av regering är signalerna att ”fas 3” 

skall plockas bort vilket kommer att medföra problem 

för verksamheten. Ifall verksamheten skulle förlora 

personerna som arbetar inom ”fas 3” skulle de sedan 

påverka intäkterna negativ samt göra produktion 

lidande.  

Äldreomsorg 

Klippan ser ljust på framtiden. Arbetsmiljön och 

inomhusluften är under utredning och hoppningsvis 

hittas orsaken till den inomhusluft som finns idag. 

Lokalerna börjar vara slitna och det behövs lite 

ansiktslyft här och där. Verksamheten hoppas att det 

finns möjlighet att kunna förbättra utomhusmiljön för 

hyresgästerna så att de även själva kan vistas utomhus. 

Den nya BPSD enheten kommer att öppnas till hösten 

och den kommer att föra med sig nya positiva 

utmaningar för verksamheten. Ett arbetsområde för de 

kommande året är personalförsörjningen, verksamheten 

behöver ny ansvarstagande och flexibel personal när 

äldre personal börjar uppnå pensionsåldern. Under året 

2015 kommer man även arbeta mycket med aktiviteter 

för hyresgäster och värdegrundsfrågor. 

Hemtjänst 

Under de kommande året kommer hemtjänstens område 

att präglas av värdegrundsarbete. Hemtjänstens 

verksamhet förändras från dag till dag och i framtiden 

kommer verksamheten att få nya utmaningar när allt 

större del av befolkningen i staden blir äldre. 

Hemtjänsten fortsätter med regelbundna träffar med 

distriktsköterska och rehabiliteringspersonal. Införandet 

av nytt planeringsverktyg möjliggör att hemtjänstens 

verksamhet kommer att kunna utvärderas grundligare 

under 2015. Sammantaget kan den nya tekniken hjälpa 

verksamheten till en mer optimal planering för 

personalen samt kvalitetssäkra arbetet hos kunden.  

 

Handikappomsorg 

Inom handikappomsorgen är de behov av att i framtiden 

att satsa på utbildning i dokumentation och psykisk 

ohälsa för personer med funktionshinder. Verksamheten 

har även tagit en ny leasing bil till Kronan-Barken. För 

året 2015 kommer resursverkstaden att höja transport 

priser som kommer att öka omsorgens kostnader.  

Socialomsorg 

Asylboendet startar och detta kommer att betyda 

merkostnader för IFO:s del. Handläggning gällande 

både asylsökande och personer med uppehållstillstånd 

tar mycket tid då all kommunikation sker via tolk. 

Många kan vara analfabeter och har svårt även med 

skriftlig kommunikation, kulturer skiljer sig åt och att 

samhället ska ha insyn i familjer är många gånger en 

helt okänd faktor. Uppskattningsvis tar ett omfattande 

barnavårdsärende enligt ovan tre gånger så mycket 

arbetstid som ett traditionellt ärende. Tillkommer att 

många av personerna är i dåligt psykiskt skick. Det är 

också svårt att förklara vårt arbete och få förståelse för 

olika åtgärder. Allt detta gör att handläggningen är 

mycket resurskrävande och innehåller många svåra och 

ovana situationer för alla parter. Detta gäller inte bara i 

barnavården utan också inom andra delar av 

socialtjänsten som tex  försörjningsstöd och familjerätt. 

Ärendebelastningen kommer att öka inom barnskydd 

samt familjerätt i första hand. Kostnader för 

barnplaceringar kommer även de att öka. 

För socialpsykiatrin i kommunen finns det idag ett 

behov av ytterligare platser i boendet i kommunen. Idag 

har verksamheten sju platser, samt att personalen servar 
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ett större antal klienter med boendestöd i ordinärt 

boende. En ombyggnation av en trerums lägenhet till 

två ettor, innebär att verksamheten utökas med två 

platser, samt att man tar över ytterligare en lägenhet, 

totalt 10 platser. För LSS/SFB kommer det att under 

2015 att pågå utbildningsinsatser i verksamhetsnära 

frågor. Ökade krav på dokumentation, innebär behov av 

ny teknisk utrustning och programvara.  

 

Social psykiatrin   

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår såväl 

organisatoriskt som innehållsmässigt inom den 

kommunala socialpsykiatriska verksamheten. Arbetet 

beräknas färdigställas under slutet på 2015, då 

utvecklingsarbetet genomförs i olika processer för att 

uppnå högre delaktighet av såväl klienter som personal.   

  



Målredovisning Socialnämnden 

KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

HaparandaTornio 

skall vara en 

attraktiv, säker och 

trygg nav för alla att 

bo i och vilja flytta 

till 

 Aktivt samverka för 

ökad upplevd trygghet 

för alla medborgare. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med förbättringar av tryggheten för 

medborgarna, i detta ingår även att hitta möjligheter/förutsättningar till 

samordning och samverkan mellan förvaltningar och myndigheter. 

Kommunens hemtjänst och särskilda boenden har i en riksomfattande 

undersökning fått bra betyg på upplevd trygghet hos brukarna. 

Det pågår ett stort arbete på enheterna där bemötandet lyfts fram och 

arbetas med kontinuerligt, bland annat genom målarbetet och via 

utbildning. Stor vikt läggs vid avvikelse rapportering via det nya systemet 

Info soc, för att upplysa förbättringsområden. 

 Stärka kunskapen 

om bygdens kulturarv 

för att som medborgare 

i Haparanda kommun 

känna sig stolt över sin 

hemort. (gemensamt mål 

för SN och BUN) 

Påbörjat arbetet med tex kulturombuden. 

Medborgaren i 

centrum 
 Hög kundnöjdhet 

gällande kvalitet, 

bemötande, 

tillgänglighet,delaktighet 

och kunnig personal 

jämfört med 

genomsnittet i Sverige. 

Det läggs stort fokus på bemötande och tillgänglighet ute på våra enheter. 

Detta tas upp såväl via utbildningar som i målarbetet via personliga 

åtaganden för våra medarbetare. 

Förvaltningsledningen har genomgått en utbildning i att kunna använda sig 

av resultaten i öppna jämförelser och där igen kunna få in rätt statistik och 

använda resultaten som underlag för att höja effektivitet och kvalitet. 

Vi ska förbättra 

tillgängligheten inom, 

till och från 

HaparandaTornio 

 Skapa och 

tillgängliggöra 

attraktiva miljöer för 

barn och unga 

(gemensamt mål SN och 

BUN) 

Kontinuerligt pågår en förbättring och översyn av befintliga mötesplatser. 

Under året har det även tillkommit en del nya: 

Stadsbiblioteket fortsätter sitt arbete med omflyttningar av avdelningar och 

med genomgång av medier för att öka tillgängligheten. Övre plan är i stort 

sett färdigt och genomgång av nedre plan beräknas bli klart till hösten. 

Besöken har ökat vilket tyder på att vårt arbete med ändringarna i rummet 

upplevs positiva. 

En ny mötesplats på Aspen har kommit till, det är ett s.k. functionalgym 

vars syfte är att attrahera nya grupper av motionärer. 

Arbete med att göra Aspenhallens och simhallens foajé mer attraktiva 

påbörjats. Syftet med detta är att göra foajéerna till attraktiva mötesplatser 

för såväl ung som gammal. 

Vi skall arbeta 

långsiktigt 

förebyggande för att 

förbättra livsvillkoren 

för medborgare i 

HaparandaTornio 

 Att inrätta en social 

investeringsfond. 

Målet ej uppnått, men personal inom förvaltningen har fått utbildning i 

socioekonomiska beräkningar. Beräkningar kan fungera bra som ett 

beslutsunderlag för förvaltning och nämnd. 
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KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

 Öka antalet 

självförsörjande hushåll 

i Haparanda. 

Kontinuerligt arbete pågår på många fronter inom området, bland annat 

genom Unga I Centrum och Jobbmässa. 

Arbetet med ungdomsfrågorna via Unga i centrum har kommit igång under 

föregående året och idag har vi 10 ungdomar i projektet. Satsningen har 

påbörjats och genomförts i dag med befintliga medel och resurser. Det 

längre pågående arbetet med äldre har gett resultat och antalet 

försörjningsstödstagare har inte ökat under året. Men fortfarande finns 

förbättringsområden, därför pågår det ett kontinuerligt arbete med att få så 

många som möjligt ut i sysselsättning. 

 Hålla sig 

uppdaterad om den 

psykiska hälsan bland 

medborgarna och 

tillsammans med andra 

aktörer arbeta för att 

förbättra den. 

(Gemensamt mål SN och 

BUN) 

Samordning av de gemensamma insatserna inom PSYNK (Psykisk hälsa 

barn och unga) har fortsatt med FAS möten. Dessa möten har innehållit 

olika teman men främst handlat om implementeringen av Gröna Kortet och 

att skapa gemensamma rutiner mellan/inom verksamheterna. 

4 olika mindre grupper har haft som ett uppdrag inom följande områden: 

1. Ungdomar med hög skolfrånvaro (Handlingsplan, med rutinbeskrivning) 

2. Gröna Kortet (SIP= samordnad individuell plan ) 

3. Unga i Centrum (utöka personella resurser, arbeta med 

innehållet/metodarbete, praktiska frågor kring lokalen och marknadsföring 

av verksamheten) 

 Strukturera 

insatserna för att 

minska bruk/missbruk 

av tobak, alkohol och 

droger bland barn och 

unga. (gemensamt mål 

SN och BUN) 

Kunskap och insikt i tobakslagen har genomförts i form av föreläsning och 

dialog. Öppet seminarium för alla invånare i Haparanda har erbjudits om 

droger samt om kostvanor, för att främja psykisk och fysiks hälsa. 

Ungdomens hus har tagit ut ett nytt policydokument gällande tobak, 

alkohol och droger. 

Arbeta för att minska tobaksbruket bland barn och unga. Bidra till ökad 

kunskap om tobakslagen och verka för strukturerade åtgärder för att 

minska tobaksbruket. 

 Vidta åtgärder för 

att öka gemenskapen 

och delaktigheten i 

samhället. (gemensamt 

mål SN och BUN) 

Arbetet är i gång, i nuläge är 15 ungdomar i gång i projektet. 

Inom PSYNK-arbetet kommer under året att hållas gemensamma 

stormöten (som kallas FAS). Dessa möten innehåller olika teman kring 

barn och ungas psykiska hälsa. 

Områden: Integration, skolfrånvaro, arbetslösa ungdomar, samarbete 

internt och externt, utvecklingen av webbsidan sagahaparandatornio, 

utvecklingen av APP:en Gröna Kortet och SIP:en. 

De gemensamma förvaltningsmålen ligger som grund för arbetet och det 

externa samarbetet fortskrider för att landstinget (BUM och Primärvården), 

samt arbetsförmedlingen och Polisen medverkar vid dessa möten. 

Som resultat av dessa möten (grupparbeten) kommer rutiner och riktlinjer 

samt samarbetsdokument tas fram för de olika verksamhetsområdena. 

Samverkan och barn och ungas bästa är värdegrunden. Ingen skall "hamna 

mellan stolarna". 

Utvärderingen av Gröna Kortet påbörjas i Östra Norrbotten 

Modellområdesarbetet. 

Vi ska arbeta för ett 

livslångt och 

gränslöst lärande och 

stödja en positiv 

utveckling av 

verksamheterna 

 Öka tillgängligheten 

och användningen av 

digital 

information/teknik i 

verksamheterna. 

All personal inom förvaltningen har tillgång till egna mobiltelefoner, detta 

har möjliggjort en jämställd kommunikation mellan alla nivåer i 

kommunen. Varje enskild medarbetare har tillgång till samma 

informationsflöde vilket medför en snabbare och tillförlitligare 

kommunikation. 

Fortsatt pågår en vidareutveckling av användningen av den digitala 

tekniken. Idag har personalpoolen kunnat utnyttja telefonerna i 

vikarieanskaffningen vilket medför en effektivisering i arbetet. Införandet 

av Laps Care i hemtjänsten har  förbättrat arbetsmiljön och gjort att 

verksamheten har lättare att planera. 

Procapita användandet har vidareutvecklats med tillförlitligare 

rapportering i systemet i och med mobiltelefonerna som synkar direkt in i 

Procapita. 

Införandet av avvikelserapporterings systemet Info soc gör att kvalitén 

inom våra verksamheter blir bättre och själva utförandet säkrare genom att 

brister tydliggörs. 

 



Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 

 395 320 75 

Summa 395 320 75 

 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för miljö- och 

hälsoskyddstillsynen, livsmedelskontrollen, bygglovs-

handläggning samt planer i kommunen. Det operativa 

arbetet utförs av samhällsbyggnadskontoret samt 

planeringschef. 

 

Målredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 

  

KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

Vi ska skapa ett 

hållbart, långsiktigt 

och klimatsmart 

HaparandaTornio 

 Säkra god 

livsmedelshantering 

Kontoret har haft viss personalomsättning under 2014 på miljösidan. En ny 

miljöinspektör har anställts i maj. Detta har även inneburit en omfördelning i 

arbetsuppgifterna som har resulterat i att de två miljöinspektörerna idag båda arbetar 

lika delar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Detta har påverkat 

måluppfyllnaden då båda inspektörerna varit nya inom livsmedelsområdet. Kontoret 

har gått utbildningar och hållit sig ajour med områdets utveckling enligt vad som 

bedömts vara relevant. 

 

Målet med livsmedelskontrollen under 2014 har inte uppnåtts. Det finns totalt 85 

registrerade objekt varav 72 stycken har besökts. Dock uppfyller kontrollen lagkraven. 

Förelägganden har följts upp löpande under året. 

 

Livsmedelsobjekten riskklassas löpande. 

 

Överlämnande av 853-objekten (fiskanläggningar) till Länsstyrelsen, som tagit över 

tillsynen, har skett under årets första tertial. 

 

En krisberedskapsplan enligt krav i livsmedelslagstiftningen och 

dricksvattenkungörelseen har inte tagits fram under året i enlighet med målen. Arbetet 

kräver samverkan med andra enheter inom kommunen. 

 Säkra miljö- och 

hälsoskydd 

Kontoret har inte uppnått målet avseende tillsyn av samtliga kommunala 

avloppsanläggningar. De tre kommunala reningsverken samt Seskarö 

infiltrationsanläggning har besökts, dock inte de kommunala markbäddarna. 

 

Arbetet med inventeringen av enskilda avloppsanläggningar norr om Mattila 

vattenverk har inte påbörjats under året. Det är ett mycket omfattande arbete för vilket 

resurser har saknats. Avsikten är dock att påbörja planeringen av inventeringen under 

2015. 

 

Luftmätningarna i Riekkola har följts upp löpande under året i enlighet med målet. 

Arbetet med att revidera Haparanda stads miljömål har under året inte fortgått. 

 

Målet om miljötillsyn av 50 objekt under 2014 har inte uppnåtts. Kontoret har utfört 

tillsyn på 24 objekt. Avseende objekten med fast årsavgift har samtliga objekt utom ett 

besökts. 

 

Målet om tillsyn av 40 hälsoskyddsobjekt under 2014 har inte uppnåtts. Ett objekt har 

besökts. 

 

Målet att under 2014 genomföra tillsyn vid samtliga anmälda försäljningsställen 

avseende tobak och receptfria läkemedel har inte uppnåtts. Vikarierande 

alkoholhandläggare samt den miljöinspektör som arbetar med tillsynen har båda varit 

nya. Totalt har 19 av 22 objekt besökts. Möjligheten att genomföra kontrollköp har inte 

nyttjats under året. 
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KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

 Främja miljö- och 

klimatsmart byggande 

Kontoret har löpande under året erbjudit energirådgivning och information om 

Boverkets energikrav i samband med bygglovsansökningar. 

 

Tillsyn av fastigheter har under året skett vid 15 fastigheter. Tillsynen har under året 

varit händelsestyrd och har skett efter att en anmälan har inkommit. Handläggning av 

byggärenden och arbetsplatsbesök har under året skett löpande samt vid behov. 

Tekniska samråd och slutsamråd/slutbesked har hållits löpande under året. 

 

Energi- och klimatrådgivningen lämnar vid förfrågan information om eventuella bidrag 

inom energiområdet. Under året har det endast inkommit ett fåtal förfrågningar. 

Energirådgivning till allmänheten har erbjudits fram för allt i samband med olika 

arrangemang, vilket främst beror på att antalet rådsökande under året har varit mycket 

lågt.  

 

Energi- och klimatrådgivaren har deltagit i nätverksträffar för att upprätthålla 

samverkan med andra kommuner och det regionala energikontoret. Den obligatoriska 

grundutbildningen avseende energi- och klimatrådgivningen, anordnad av 

Energimyndigheten, har genomgåtts under hösten. 

HaparandaTornio 

skall vara en 

attraktiv, säker och 

trygg nav för alla 

att bo i och vilja 

flytta till 

 God 

framförhållning och 

kunna tillhandahålla 

attraktiv byggbar mark 

för olika ändamål 

Mark har säkerställts för olika ändamål i alla samhällen genom översiktsplanen 

Medborgaren i 

centrum 
 Revidera 

översiktsplanen varje 

mandatperiod genom en 

demokratisk process 

Översiktsplanen antagen 

 God tillgänglighet 

skall beaktas 

Kontoret har upprätthållit besöks- och telefontider under hela 2014. Syftet har fram för 

allt varit att säkerställa god service till kommunens medborgare. De flesta mail 

besvaras inom två arbetsdagar i enlighet med det uppsatta målet. Hemsidan uppdateras 

löpande och medborgarkontoret informeras vid behov. 

 

Som ett led i att säkerställa god service har förändringar i byggnadsinspektörens 

besöks- och telefontider genomförts.  

Rapportering till t.ex. Skatteverket, POIT, SCB, Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket sker löpande. Det samma gäller besvarande av enkäter som föregås 

av en behovsbedömning. 

Kontoret har samverkat med bland annat andra myndigheter och kommuner genom 

deltagande i ett flertal olika samverksansprojekt, nätverksträffar, konferenser och 

liknande träffar under året. Samverkan sker löpande även internt genom samarbete 

med andra nämndssekreterare, deltagande i Tillväxtenhetens frukostmöten, Tekniska 

enheten m.m. 

Vi ska förbättra 

tillgängligheten 

inom, till och från 

HaparandaTornio 

 Kortast möjliga 

handläggningstid 

Avseende tillstånds- och anmälningsärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och 

livsmedel har handläggningstiden om sex veckor hållits sett över hela 2014. 

Uppföljningen av handläggningstiden avseende lov och förhandsbesked har fram till 

oktober endast kunnat göras ärende för ärende. Detta har varit mycket tidsödande och 

därmed har uppföljningen försvårats. Därför har kontoret under hösten tagit fram ett 

verktyg och påbörjat arbetet med upprättandet av en rutin, för att snabbt och enkelt 

kunna följa upp handläggningstiden om max tio veckor avseende lov och 

förhandsbesked. Uppföljning av handläggningstiden sker nu kontinuerligt vilket 

möjliggör vidtagande av åtgärder vid behov. 

Kontorets register (LINA, diarie och arkivet) har ajourhållits regelbundet under året. 

Kontoret har arbetat kontinuerligt med prioritering av remisser under 2014. 

Arbetet med att adressätta byggnader med boarea fortgår. Under året har samtliga 1270 

byggnader utretts varvid det framkom att ca 650 byggnader behövde adressättas. Under 

arbetet har dock byggnader adressatts utefter det behov som har identifierats, vilket 

innebär att ca 1200 byggnader totalt kommer att ha adressatts. I dagsläget återstår ca 80 

byggnader, arbetet förväntas vara färdigställt under första kvartalet 2015. 
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KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

Vi ska arbeta för ett 

livslångt och 

gränslöst lärande 

och stödja en 

positiv utveckling 

av verksamheterna 

 Vid varje beslut ta 

hänsyn till 

Barnkonventionen 

Ett arbete med att implementera Barnkonventionen i nämndens och kontorets arbete 

kommer att vidtas under 2015. I dagsläget saknas verktyg för att detta ska möjliggöras 

på ett effektivt sätt. 
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Barn- och ungdomsnämnden 

 

Årets resultat 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 

Intäkter 56 525 64 297 7 771 

Kostnader 298 297 305 464 -7 167 

Summa 241 772 241 167 -604 

 
Driftsredovisning  

Tkr Budget Resultat Avvikelse 

Gemensam verksamhet 23 245 22 217 1 028 

Förskola/Grundskola/Särskola 128 739 130 163 -1 424 

Ungdomsutbildning/Vuxenlärande 41 651 41 653 -2 

Elevhälsa 13 389 13 450 -61 

Kosthåll/Lokalvård 445 -433 878 

Station Ungdomenshus 3 242  3 138 104 

Fritidsverksamhet 18 031 18 066 -35 

Kultur 6 749 6 779 -30 

Stadsbibliotek 6 282 6 136 146 

Summa 241 773 241 169 +604 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen uppvisar ett överskott på 604 tkr och som 

helhet har förvaltningen klarat av att möta de 

utmaningar som uppkommit under det gångna året. 

Största negativa avvikelserna finns inom för-och 

grundskolan (-1424tkr), som dock möts upp av de 

positiva avvikelserna inom Kost & Lokalvård (+878tkr) 

samt den gemensamma verksamheten (+1028tkr). De 

andra verksamheterna inom förvaltningen visar i stort 

sett ett stabilt resultat. 

Året som gått  

Året 2014 för barn- och ungdomsförvaltningen var 

ekonomiskt stabilt. Vid årets slut kunde förvaltningen 

nå ett positivt resultat på 604 tkr. Förvaltningen har 

kunnat möta upp de utmaningar som uppkommit och 

kunnat därmed undvikit stora överraskningar. De största 

negativa ekonomiska avvikelserna under året har varit i 

för- och grundskolorna. Anledningen till dessa har varit 

de ökade vikariekostnaderna och ökat behov av särskilt 

stöd i verksamheterna. Positiva ekonomiska resultat kan 

BUDGETFÖRDELNING 2014
Gemensam verksamhet

Förskola/Grundskola/Särskola

Ungdomsutbildning
Vuxenlärande
Kosthåll/Lokalvård

Resursstöd Elevvård/Elevstöd

Ungdomsverksamhet Fritid

Kultur/Folkbildning

Stadsbibliotek
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vi se hos kost- och lokalvården samt under den 

gemensamma verksamheten.      

 

Gemensam verksamhet +1028tkr 

Inom den gemensamma verksamheten har den 

fristående skolan Montessori och den avslutade 

verksamheten på förskola avdelningen Kometen 

bidragit till det största negativa avvikelserna. 

Kostnaderna för Montessori har stigit och de centrala 

kostnaderna för administrationen blev större än 

budgeterat. Vid årets slut visar verksamheten trots allt 

positiv resultat. Det på grund av de riktade statsbidragen 

som har sökts under året och blivit beviljade utbetalda i 

slutet på året. 

 

Förskola/Grundskola -1424tkr 

Den nya förskolechefen tillträde i augusti. Förskolorna 

har haft utmaningar under årets gång med ökade 

personalkostnader. Inom förskolorna har det varit hög 

korttidsfrånvaro, som behövt ersättas, samt under 

sommarmånaderna var det stora semester 

löneutbetalningar för långtidssjukskrivna. Det har även 

varit en utmaning att få grundbemanningen att räcka till 

på kvällar och helger då behovet högt i verksamheten.  

Resultatet för de tre stora förskolorna i central orten 

blev ett underskott på -644 tkr. Ett arbete med att utöka 

möjligheterna för avdelningarna att kunna samordna 

personalen pågår. Beläggningen på avdelningarna kan 

variera från dag till dag, för att kunna nyttja befintliga 

resurser effektivt bör bemanningen ses över och 

organiseras mellan avdelningarna.  

 

Grundskolorna har haft regelbunden tillsyn av 

skolinspektionen, resultatet har visat vilka 

utvecklingsområden verksamheterna måste ha fokus på, 

arbetet måste ske på alla, från klassrummet till 

huvudmannanivån. Antalet barn och elever i för-, 

grund- och gymnasieskolan är stabilt. 

Inom Karungi och Marielund har satsningar på 

kompetensutvecklingen av personal på fritids samt 

särskolan genomförts, även den pågående 

rektorsutbildningen har påverkat att kostnaderna för 

utveckling har varit högre än budgeterat. 

Både Karungi och Marielund samt särskolan har 

drabbats av hög sjukfrånvaro, som sedan har lett till 

ökade vikariekostnader. Inom särskolan har antalet 

elever ökat, vilket påverkat kostnaden för verksamheten 

som slutade på -335tkr. 

Språkskolan verksamhet har inte några stora avvikelser i 

sitt ekonomiska resultat och uppvisar ett underskott på 

73 tkr. Den negativa avvikelsen som finns är relaterad 

till personalkostnader inom skolan. Språkskolan har haft 

utmaningar under året med lokalerna som har drabbats 

av vattenskada. 

Inom Grankullen, Nikkala och Seskarö uppvisar 

verksamheten ett underskott om -370tkr. Skolorna är 

relativt stabila men där det kan ses att ökade 

personalkostnaderna har varit en gemensam orsak för 

många att det varit svårt att hålla sig inom de 

budgeterade ramen. 

Under året har även Gränsskolan drabbats av hög 

sjukfrånvaro som har påverkat personalkostnaderna. 

Den pågående rektorsutbildningen har även genererar 

extra kostnader för verksamheten men i slutet av året 

kunde skolan nästan nå nollresultat och slutade på -

824kr.  

Kulturskolans resultat -204tkr påverkas av att det blir en 

hel del resande för musiklärarna genom att de ska serva 

kommunens alla skolor med musikundervisning och 

undervisning av instrumentelever.  

 

Elevhälsa -61 tkr 

Årets resultat för elevhälsan har resulterat i ett 

underskott på -61 tkr. Verksamheterna har haft ett 

behov av fler elevassistenter. Under läsåret har 

kommunen fått inflyttade elever som har haft ett stort 

behov av särskilt stöd. Elevhälsan har därmed haft fler 

elevassistenter i verksamheterna än beräknat.  

SAM- projektet (Samverka, agera, motivera) har haft 

sin kickoff, och nu kommer ett arbete inledas som ska 

fokusera på att hitta metoder som främjar psykisk hälsa 

för våra barn och unga.  

Familjens hus arbete med att marknadsföra sig och få 

fler familjer att besöka förskoleverksamheten samt 

föräldrastödsgrupperna har varit positivt. ABC- 

föräldrastödsgrupperna har haft ett fokus på att stärka 

vårdnadshavare i vardagliga relationer med barnen. 

 

Ungdomsutbildning och vuxenlärande + 2tkr 

De största avvikelserna inom ungdomsutbildningen 

framkom när antalet elever från annan ort minskade och 

medförde att nettobudget för interkommunala kostnader 

blev högre än budgeterat. Detta påverkade inte så 

mycket på resultatet trots allt och underskott blev endast 

2 tkr.  

Under våren tog eleverna på Hantverksprogrammet och 

VVS- och fastighetsprogrammet yrkesexamen. Därmed 

kunde Tornedalsskolan avsluta programmen som 

tillfälligt kördes igång efter att kommunen tog över 

programmen när praktiska gymnasiet avslutade sin 

verksamhet i kommunen.  
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Andelen elever på nationella program med fullständiga 

avgångsbetyg ökade kraftigt, från år 2013 83,1% till 

2014 90,3%. Tornedalsskolans arbete med 

ungföretagsamhet har varit framgångsrikt. Andelen 

obehöriga elever som påbörjade studier på 

Tornedalsskolan var 21 stycken.  

 

Kost- och lokalvård +878 tkr 

Kost- och lokalvårdens verksamhet gjorde ett stort 

överskott på +878 tkr år 2014 beroende på lägre 

personalkostnader än budgeterat. Ett arbete med 

organisering och internprissättning har genomförts 

under året, vilket medför ett bättre underlag för 

budgetering och uppföljning av verksamheten. 

Vid årets slut har samtliga kök övergått till egen 

tillagning. Detta är en satsning som mottagits positivt på 

skolorna där kvalitén upplevs vara bättre. Språkskolan 

får varmmat från Tornedalskolan och Seskarö har 

fortsätt avtal med Seskarö Wärdshus. Verksamheten har 

arbetat hårt under året med höja kvalitén och sett över 

tillagningsmetoder. 

Även inom lokalvården har kvalitén haft stort fokus 

under året. För att säkerställa kvalitén har nyanställda 

genomfört en yrkesutbildning inom lokalvård. Fokus 

har även legat på samarbete med övriga kommuner, som 

resulterade i en gemensam lokalvårdsmässresa.  

Alla skolor har anslutit sig till skolmatsverige och 

Haparanda är den första kommunen i Norrbotten, som 

har alla skolor anslutna till verktyget. 

Ungdomens Hus +104 tkr 

Ungdomens hus gjorde ett överskott på 104 tkr. 

Ungdomens hus har under 2014 haft sju 

discoarrangemang och en stor innebandyturnering 

tillsammans med Torneå fritidsverksamhet, vilket ökat 

intäkterna för verksamheten. Personalkostnaderna har 

varit högre än budgeterat men sammantaget uppvisar 

enheten ett positivt resultat. 

Fritid -35 tkr 

Under året förekom inga större överraskningar för 

fritiden. Dock har personalkostnaderna blivit något 

högre än budgeterat. Detta beror dels på extrapersonal i 

simhallen samt dubbelbemanning under matcher i 

ishallen och bandyplan. Årets mest betydelsefulla 

investering var byte av det nedslitna konstgräset på 

Gränsvallen. När den gamla mattan upptagits visade det 

sig att underlaget under mattan var så tät att den inte 

klarade kraven på vattengenomsläpplighet. 

Konsekvensen av detta blev att det gamla underlaget 

fick rivas upp och ersättas med nytt. Även nya 

dräneringskanaler fick grävas runt om. Dessa åtgärder 

orsakade att projektet blev dyrare än budget och 

underskottet för verksamheten blev 35 tkr i slutet av 

året. 

Kultur -30tkr 

2014 års verksamhet genererade ett antal nya satsningar 

inom kulturen där arrangemang och medborgardialoger 

stått i centrum. Samtliga aktiviteter har arrangerats med 

inför året oförändrad budget och det negativa resultatet 

är kopplat till ökad arrangemangsutveckling. 

Verksamheten visar ett resultat på -30 tkr.  

Kultur verksamheten arrangerade bland annat en 

stadsfest i juni, en surströmmingsskiva i augusti samt en 

julmarknad i december. Utöver det iscensatte kulturen 

krigsskådespelet I Nålsögat, som involverade ca 90 

lokala statister. Kulturen har även satsat på ungas 

delaktighet där man tillsammans med skolan arrangerat 

två demokratidagar som avslutade med en offentlig 

debatt mellan politikens toppkandidater inför valet. 

Sammantaget nådde verksamheten ca 300 elever i en 

dialog om Haparandas framtid.  

Haparandas och Torneås gemensamma museum i 

Torneå invigde sin första utställning i augusti och nu ser 

verksamheten även över utställningsdelen i Kukkola.  

 

Biblioteket +145tkr 

Under året har biblioteket haft fokus på barn och unga. 

Antalet aktiviteter för barn har varit fler än tidigare och 

så även besöken på arrangemangen. Barnverksamheten 

en lördag varje månad har uppskattats stort och det 

kommer man att fortsätta med det även under 2015. 

Under året har klassuppsättningar inköpts till skolorna i 

samverkan med lärare. Biblioteket har utökat 

marknadsföringen på sociala medier och omfördelat 

medel för att kunna satsa mer på annonsering och 

marknadsföring. Även vuxenarrangemangen har lockat 

fler besökande än tidigare.  

Överskottet på +145 tkr beror på ökade intäkter 

gällande statsbidrag för minoritetsmedel. Media har 

dock inköpts i motsvarande omfattning på 

minoritetsspråk under året men enheten har slutligen 

kunnat uppvisa ett överskott.  

 

Framtid 

Gemensam verksamhet 

Inom den gemensamma verksamheterna kan de 

kommande årets resultat påverkas av de 

interkommunala avgifterna samt Montessoris kostnader 

beroende på rörligheten hos eleverna under läsåret. 

Inom den kommunala organisationen klarar vi ej av att 

justera resurser i samma utsträckning då flytten kan ske 

under terminen. 
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Förskola/Grundskola 

Förskolorna kommer att fortsätta med sitt 

inlärningsarbete genom olika praktiska övningar. IT har 

haft en stor inverkan för barnens inlärningsprocesser 

under de senaste året och det är något som kommer att 

vara en betydelsefull del av inlärningen även i 

framtiden. Arbetet med hållbar miljö fortsätter inom 

förskolorna där aktiviteterna får stort uppskattning av 

barnen. 

Skolorna kommer att fortsätta arbeta med utmaningarna 

att få eleverna att nå bättre resultat i de olika ämnena. 

Speciellt matematik och engelska är ämnen där 

kunskapsnivån hos eleverna bör höjas. Utmaningar för 

skolverksamheten inom de närmaste tiden är att få 

resurserna att räcka till för de ökade behovet av hjälp 

och stöd hos eleverna. Även de olika lokalerna för de 

olika skolorna inom verksamheten kommer att vara 

något att se över.   

Arbetet med nya Tornedalsskolan på Gränsen kommer 

att vara en viktig del i skolans arbete under kommande 

år. Fokus ligger alltjämt på att ge eleverna en bra 

utbildning. Under året kommer skolan att utveckla ett 

skolövergripande arbetssätt och förhållningssätt för att 

ge varje lärare bättre verktyg att främja relationerna 

mellan lärare och elev.  

Elevhälsa 

 

Behovet av särskilt stöd är ett omdiskuterat ämne, där 

de ständigt förs diskussioner om hur elevhälsan bäst ska 

kunna möta behovet. Verksamheten kommer att 

fortsätta att vidareutvecklas, för att kunna förändra mer 

av elevhälsans arbete till främjande och förebyggande 

arbete. Under 2015 kommer man att se över elevhälsans 

organisation när det gäller elevassistenter. Elever i 

behov av särskilt stöd ska mötas av pedagoger som kan 

arbeta främjande och stödjande. Under de kommande 

året kommer verksamhetsplan att formuleras utifrån att 

Familjens hus är en mötesplats för barnfamiljer där 

olika professioner samverkar för att erbjuda stöd och 

tidiga insatser. Verksamheten syftar till att främja 

skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Verksamheten 

kommer att fortsätta med att arbeta för att främja god 

hälsa och förebygga ohälsa hos föräldrar och barn 

genom stöd och tidiga insatser. 

Kost-och lokalvård  

Under 2015 kommer man tydligare att kunna analysera 

utfallet av införandet av tillagningsköken. Enheternas 

fakturering ska vara korrekt samt att 

portionskostnaderna är rätt fördelade för 2015 vilket 

kommer att göra analysen av resultatet och 

förbrukningen mellan enheterna mera rättvis och 

korrekt. Pensionsavgångarna kommer att fortsätta vara 

höga, vilket kommer att medföra en viss ökning av 

personalkostnader. Verksamheten fortsätter att ha 

merkostnader för transporter av mat till Språkskolan. 

Kost-och Lokalvården kommer fortsätta att 

kompetenshöja personalen inom specialkoster. Alla kök 

kommer även att utbildas inom klimatsmart matlagning. 

Verksamheten har nya medarbetare och skall fortsätta 

att utbildas inom lokalvård, golvvård. Verksamheten 

ligger på 20 % ekologiska råvaror 2014, målet är att 

komma upp till 25 % 2015. Kost- och lokalvården 

fortsätter att satsa på ökat samarbete med skolor genom 

samarbetsträffar samt vid föräldramöten informera om 

skolmaten och bjuda föräldrar på mat i 

skolrestaurangen. Arbetet fortsätter med 

skolmatsverige. Elever och pedagoger kan ge feedback 

om skolrestaurangupplevelsen i början av året. 

Resultatet kommer att presenteras till politiker under 

våren. Arbetet fortsätter med att öka den egna 

tillagningen. Livsmedelsavtalet går ut 2016, arbetet med 

underlaget kommer att startas under våren. 

Ungdomens Hus 

Verksamheten kommer att öka marknadsföringen för 

sina lokaler för att få fler hyresgäster. Detta gäller såväl 

för fasta hyresgäster som för korttidshyrorna. Hemsidor 

och andra sociala medier är under uppdatering och man 

hoppas att ännu fler ungdomar skulle hitta till Stationen. 

Verksamheten kommer att fortsätta med sina olika 

aktiviteter som erbjuds regelbundet under veckorna åt 

ungdomarna från Åk 7 och uppåt. Ungdomsrådet har 

ganska stora planer på aktiviteter för 2015 som de 

kommer att ta från sin egen budget. 

Fritid 

Inom fritiden är den stora utmaningen för framtiden är 

att kunna bedriva fritidsverksamheten på en fortsatt hög 

nivå trots minskade anslag. Under de senaste åren har 

särskilt personalbudgeten minskat. Idag är 

personalstyrkan 25 % lägre än vad den var för några år 

sedan. Fortsatt utveckling av skärgården är en annan 

stor och härlig utmaning. Inom ramen för samarbetet i 

Bottenvikens skärgård finns det möjligheter att 

förverkliga våra utmaningar.    

Kultur 

Kultur arbetet inom Haparanda kommun fortsätter att 

vara aktiv inom de kommande året. Flera olika projekt 

är på gång och kultur verksamheten kommer att arbeta 

med att främja kulturlivet i Haparanda. 

Kulturverksamheten söker aktivt olika bidrag till att få 

ekonomiskstöd för att kunna genomföra sina planer till 

att med stöd av kulturen lyfta fram och förstärka stadens 

attraktionskraft. Kulturen vill även fylla mötesplatser 

med innehåll och aktivitet i Haparanda och en viktig del 

är att få med befolkningen att bidra med sina idéer och 

önskemål.  
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Biblioteket 

I slutet av året 2014 hade biblioteket en enkät ute för att 

på ett bättre sätt kunna följa upp vår verksamhet när det 

gäller service och bemötande. Besökare har stort 

förtroende för verksamheten och gav biblioteket 

genomgående goda vitsord. Målsättningen är att bli 

ännu bättre och nå många fler. Förslagen till 

förbättringar som inlämnades i enkäten har biblioteket 

börjat arbeta med. 

 

En ny webbportal införs i februari 2015 för Biblioteken 

i Norrbotten (BIN) vilket kommer att innebära stora 

förbättringar för låntagare och besökare på nätet. Lånen 

har fortsatt att öka både på stadsbiblioteket och i 

bokbussen under 2014 och aktiva insatser kommer att 

göras för att trenden ska hålla i sig. Ny bokbuss bör 

investeras 2017. Samverkan med Övertorneå gör att 

verksamheten kan bedrivas rationellt och 

kostnadseffektivt. Haparanda med sina många 

glesbygdsskolor och befolkade byar är beroende av en 

effektiv litteraturförsörjning.  

 

 

 



 

Målredovisning Barn och Ungdomsnämnden 

 

KF:s Inriktningar    Nämndens Mål Senaste kommentar 

Marknadsföra och 

utveckla 

HaparandaTornio som en 

attraktiv besöksort 

 Ett rikt, 

mångfaldigt och 

mångkulturellt kultur- 

och fritidsutbud som 

stärker medborgarnas 

folkhälsa samt ökar 

attraktiviteten för 

besökare 

En ny mötesplats på Aspen har slagit upp sina portar. Det är ett s.k. 

functionalgym vars syfte är att attrahera nya grupper av motionärer. Blir 

därför en mötesplats. Utöver detta har ett arbete med att göra 

Aspenhallens och simhallens foajé mer attraktiva påbörjats. Syftet med 

detta är att göra foajéerna till attraktiva mötesplatser för såväl ung som 

gammal. 

Den 22 maj kommer en ny natur- och kulturstig att invigas på Seskarö. 

Projektet är finansierat med LONA medel från länsstyrelsen. Stigen 

kommer förutom att ge en naturupplevelse även ge kunskap om naturen 

och Seskarös historia. 

Aktivare kulturliv  Främja bildandet 

av fler kultur-

föreningar 

Det finns i dag ett stort engagemang med att synliggöra kulturen och olika 

arrangemang har genomförts i kommunen, detta har även medfört att ett 

par nya föreningar sett dagens ljus. 

Ett brett och dynamiskt 

näringsliv som ger fler 

Haparandabor arbete 

 Skolan skall 

präglas av ett 

entreprenöriellt 

lärande. 

Förskolorna var synliga med sina alster under kulturveckan "Vinterglöd". 

Förskolans dag genomfördes i maj månad. 

Arbete med verksamheternas måluppfyllelse pågår där ett utav målen är 

entreprenöriellt lärande. 

Gymnasieskolan fortsätter med det att engagera unga och utvecklar 

arbetet inom området. En förstelärare med ansvarsområde entreprenöriellt 

lärande utsågs i augusti. 

Vi ska skapa ett hållbart, 

långsiktigt och 

klimatsmart 

HaparandaTornio 

 Kvalitetssystem 

kost & lokalvård 

Verksamheten fortsätter att arbeta med att öka den egna tillagningen. Som 

ex egna köttbullar. Detta finns i kökens åtaganden 

Arbetet med hållbar utveckling fortsätter. 

Öka vegetariska dagar och miljömedveten matlagning. 

Inom lokalvården fortsätter även hållbarhetsarbetet. Genom nya 

arbetsscheman få bättre rutiner och underhåll. Detta ger minskad 

kemikalieanvändning och bättre arbetsmiljö. Inom kök finns även ett 

åtagande för ökad kontaktskapande med kunden. 

Dialog med föräldrar vid inskolning av barn prioriteras för att skapa god 

kommunikation om maten. 

HaparandaTornio skall 

vara en attraktiv, säker 

och trygg nav för alla att 

bo i och vilja flytta till 

 Nyskapande event 

varje år 

Kulturplanen ej antagen vissa förändringar på gång. 

Ex på arrangemang: 

Den konstnärliga och lekfulla staden. 

1. Med stöd av kulturen lyfta fram och förstärka stadens attraktionskraft. 

2. Fylla mötesplatser med innehåll och aktivitet. 

3. Genom generationsmöten utveckla samhället. 

Fem övergripande mål: 

1. Allas rätt till kultur 2.Ett levande kulturarv 3.Kultur och Näring -

 främja framväxt av nya kulturella näringar som gynnar turismen och 

besöksnäringen.4.Stad och land 5.Föreningslivet 

 Stärka befintliga 

föreningar och främja 

bildandet av nya 

Ett par nya föreningar har bildats under året. 

 Utveckla 

stadsviken som 

rekreationsområde 

Arbetet med att utveckla samarbetet är en ständig process. Det som gjorts 

under denna period är projektering av gemensam motionsslinga som går 

genom båda städerna. 

Arbete pågår. Något särskilt konkret har inte tillkommit under 2014. 

Medborgaren i centrum  Stödja 

arrangemang av unga 

för unga 

Nya föreningar fått kontinuerlig information om de olika 

bidragsnormerna. 

Genom sisu har föreningslivet erbjudits utbildningar i detta. 
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 Stärka kunskapen 

om bygdens kulturarv 

för att som 

medborgare i 

Haparanda kommun 

känna sig stolt över sin 

hemort. (gemensamt 

för Bun och SN) 

I det gemensamma museet har Haparanda kommun tillsammans med 

Torneå rekryterat en museipedagogik. I uppgifterna ingår att hitta 

samarbetsformer med skolan för att stärka och skapa intresse för det 

lokala kulturarvet. 

Bevarande- och levandegörande av kulturhistoriska byggnader. 

Länsmuseet och en bestyrelse kontrollerar åtagandet. 

Fiskemuseet skapades 1986, behöver moderniseras. 

Ser över möjlighet att producera grön el. 

Bygger lekpark. 1,5 anställd fram till mars 2015. 

Öppnat en sommarbutik med lokalt hantverk, öppna den gamla smedjan, 

Konstutställning i kvarnarna. Utreda framtida behov. 

Vi ska förbättra 

tillgängligheten inom, till 

och från 

HaparandaTornio 

 Skapa och 

tillgängliggöra 

attraktiva miljöer för 

barn och unga 

(gemensamt mål SN 

och BUN) 

Kontinuerligt pågår en förbättring och översyn av befintliga mötesplatser. 

Under året har det även tillkommit en del nya: 

Stadsbiblioteket fortsätter sitt arbete med omflyttningar av avdelningar 

och med genomgång av medier för att öka tillgängligheten. Övre plan är i 

stort sett färdigt och genomgång av nedre plan beräknas bli klart till 

hösten. Besöken har ökat vilket tyder på att vårt arbete med ändringarna i 

rummet upplevs positiva. 

En ny mötesplats på Aspen har kommit till, det är ett s.k. functionalgym 

vars syfte är att attrahera nya grupper av motionärer. 

Arbete med att göra Aspenhallens och simhallens foajé mer attraktiva har 

genomförts. Syftet med detta är att göra foajéerna till attraktiva 

mötesplatser för såväl ung som gammal. 

Vi skall arbeta långsiktigt 

förebyggande för att 

förbättra livsvillkoren för 

medborgare i 

HaparandaTornio 

 Hålla sig 

uppdaterad om den 

psykiska hälsan bland 

medborgarna och 

tillsammans med 

andra aktörer arbeta 

för att förbättra den. 

(Gemensamt mål SN 

och BUN) 

Samordning av de gemensamma insatserna inom PSYNK (Psykisk hälsa 

barn och unga) har fortsatt med FAS möten. Dessa möten har innehållit 

olika teman men främst handlat om implementeringen av Gröna Kortet 

och att skapa gemensamma rutiner mellan/inom verksamheterna. 

4 olika mindre grupper har haft som ett uppdrag inom följande områden: 

1. Ungdomar med hög skolfrånvaro (Handlingsplan, med 

rutinbeskrivning) 

2. Gröna Kortet (SIP= samordnad individuell plan ) 

3. Unga i Centrum (utöka personella resurser, arbeta med 

innehållet/metodarbete, praktiska frågor kring lokalen och marknadsföring 

av verksamheten) 

4. Samarbete skola och integration- arbeta fram rutiner och samordna, 

personella resurser tillkommit 

Arbetet med Webb-sidan haparandatornio.se där man uppdaterat och 

granskat innehållet. Arbetet med den fortsätter. 

Inom PSYNK-arbetet i Östra -Norrbotten har en grupp från de 4 

kommunerna arbetat med förskolebarnen i fokus. Arbetet pågår med det. 

På Familjens Hus har det genomförts föräldrautbildningar både inom 

ABC, mamma och pappa grupper. Syftet är att stärka föräldrarna i sin roll 

i att vara vuxen och våga vara förälder. Vi ser att deltagandet i dessa 

grupper har ökat och vi har inte varit beredda på det efterarbete som 

kommer efter att föräldragrupperna har genomförts. Det är positivt att fler 

familjer vågar visa sitt behov av stöd och samtal. 

 Strukturera 

insatserna för att 

minska bruk/missbruk 

av tobak, alkohol och 

droger bland barn och 

unga. (gemensamt mål 

SN och BUN) 

Kunskap och insikt i tobakslagen har genomförts i form av föreläsning 

och dialog. 

Öppet seminarium för alla invånare i Haparanda har erbjudits om droger 

samt om kostvanor, för att främja psykisk och fysiks hälsa. 

Ungdomens hus har antagit ett nytt policydokument gällande tobak, 

alkohol och droger. 

 Vidta åtgärder för 

att öka gemenskapen 

och delaktigheten i 

samhället. (gemensamt 

Arbetet med Unga i centrum har kommit i gång, i nuläge är 15 ungdomar i 

gång i projektet. 

Inom PSYNK-arbetet kommer under 2014 att hållas gemensamma 

stormöten (som kallas FAS). Dessa möten innehåller olika teman kring 
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mål SN och BUN) barn och ungas psykiska hälsa. 

Områden: Integration, skolfrånvaro, arbetslösa ungdomar, samarbete 

internt och externt, utvecklingen av webbsidan sagahaparandatornio, 

utvecklingen av APP:en Gröna Kortet och SIP:en. 

De gemensamma förvaltningsmålen ligger som grund för arbetet och det 

externa samarbetet fortskrider för att landstinget (BUM och 

Primärvården), samt arbetsförmedlingen och Polisen medverkar vid dessa 

möten. 

Som resultat av dessa möten (grupparbeten) kommer rutiner och riktlinjer 

samt samarbetsdokument tas fram för de olika verksamhetsområdena. 

Samverkan och barn och ungas bästa är värdegrunden. Ingen skall "hamna 

mellan stolarna". 

Vi ska arbeta för ett 

livslångt och gränslöst 

lärande och stödja en 

positiv utveckling av 

verksamheterna 

 Attraktiva 

lärmiljöer 

Under Vårterminen 2014 har ett arbete med att arbeta utifrån skollagens 

uppdrag inletts. Arbetssätt och arbetsmetoder ses över för att möjliggöra 

ett mer främjande och förebyggande arbete. Skolsköterskornas 

hälsosamtal har lyfts och vi ser redan nu att alla hälsosamtal börjar vara 

genomförda och statistik inrapporteras till landstinget. Statistiken tas 

tillvara och resultatet diskuteras på elevhälsoteamsmöten på 

skolenheterna. Målet är att det ska möjliggöra ett ännu mer främjande 

arbete så att alla elever ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt. 

Arbetsmetoder som utgår från elevers styrkor lyfts och synliggörs för att 

elever ska känna att de lyckas. 

Kollegial handledning med lärare har påbörjats, för att synliggöra 

undervisningen. (Barn- och ungdomsnämnden) 

 

Skapa attraktiva studiemiljöer. Skapa studiero i klassrummen och en 

trevlig arbetsmiljö utifrån de resurser som finns att tillgå. 

 Meritvärde 215 Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats. Genom att analyser 

börjar utvecklas så har utvecklingsområden blivit synliga. Vi kommer att 

fortsätta arbetet med att utveckla processen mellan analyser, åtgärder och 

uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. 

När det gäller målet att nå meritvärde 215 i år 9 försämrades meritvärdet 

från föregående år. 

Meritvärde 2013/2014 var 202, jämförelse med 2012/2013 214. 

Utvecklingsområden är främst matematik, svenska, svenska som andra 

språk. 

 Andelen med 

slutbetyg från 

gymnasieskolan inom 

4 år skall vara minst 

85 % 

Gymnasieskolans resultat 2014 

Fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år (exkl.ind.prog.) 

År 2011/2012 70,8% ranking 256, median riket 77,8 

År 2012/2013 83,1% ranking 97, median riket 81,0 

År 2013/2014 90,3% 

 Genom 

användning av IT 

omdefiniera lärandet 

för att rusta eleverna 

för det kommande 

samhället. 

1-1 satsning har pågått under ett antal år. Pojkarnas resultat i skolan har 

förbättrats och där ser vi en koppling till verktyget. 

Enkät har genomföras med rektorer 2014 för att få en tydlig bild av hur 

undervisningen och elevernas lärande påverkats av 1-1 satsningen. 

Enkäten framtagen av SKL en kartläggning av läget pågår och 

framtagning av plan för utveckling måste ske inom 2015. 

 Utöka utbudet av 

aktiviteter inom 

fritidshem. 

Vid den regelbundna tillsynen framkom flera utvecklingsområden för 

kommunens fritidshem.Samverkan mellan fritidshemmen är på gång och 

kommer att fortsätta under våren. Inspiration och kunskapsutbyte mellan 

fritidshemmen har skett genom en gemensam arbetsdag. 

Rapport 3 i det systematiska kvalitetsarbetet hade fokus på fritidshemmets 

måluppfyllelse utifrån läroplanens 

Utveckling och lärande - Alla verksamheter arbetar för att fritidshemmets 

innehåll ska vara utvecklande och stimulerande för alla elever. 

Samverkansformer mellan skola och fritidshem har redovisats. Rektor är 

pedagogisk ledare och kommer att fortsätta arbetet med implementering 

av läroplan och fritidshemmets uppdrag. 

Skola och Hem - Samverkansformer för information om fritidshemmens 

mål och verksamhet har redovisats i rapport 3. - Samtliga fritidshem har 
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bra kontakt mellan fritidshem och vårdnadshavare. Några fritidshem har 

ringat in utvecklingsområde att utveckla forum för samarbete och 

informationskanalerna. 

 Öka 

tillgängligheten och 

användningen av 

digital 

information/teknik i 

verksamheterna 

(gemensamt Bun och 

SN) 

All personal inom förvaltningen har tillgång till egna mobiltelefoner, detta 

har möjliggjort en jämställd kommunikation mellan alla nivåer i 

kommunen. Varje enskild medarbetare har tillgång till samma 

informationsflöde vilket medför en snabbare och tillförlitligare 

kommunikation. 

Fortsatt pågår en vidareutveckling av användningen av den digitala 

tekniken. Idag har personalpoolen kunnat utnyttja telefonerna i 

vikarieanskaffningen vilket medför en effektivisering i arbetet. 

Entreprenörskap och 

hållbart perspektiv ska 

profilera Haparanda 

 Minst 85% av 

våra elever väljer 

kommunens 

gymnasieskola 

Andelen elever som söker annan studieort minskar. De som söker vill ofta 

gå ett program som kommunen inte erbjuder. 
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Säkringsdokumentation för Haparanda Stad 

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning avser 

denna säkringsdokumentation att redogöra för Haparanda Stads (”Kommunen”) syfte med säkringen, vilken risk som säkras, 

den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används. Vidare beskrivs säkringsförhållandet mellan den säkrade posten 

och säkringsinstrumenten samt hur Kommunen avser bedöma säkringsförhållandets effektivitet. Som en del av Kommunen 

ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att 

åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden. 

 

Syfte med säkringen 

Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa 

exponeringen mot risken i rörlig ränta och har därför ingått ränteswappar. Genom ränteswapparna betalar Kommunen en fast 

ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med Kommunens målsättning om en jämn och 

stabil räntekostnad över tiden. 

 

Säkrad risk 

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. 

 

Säkrad post 

Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till: 

Befintlig skuld enligt nedan tabell 

Lån (ref nr) Volym Förfall Basränta  Ränteomsättning Valuta  

20140521 50,000,000 21/05/2015 3M Stibor  3 månader SEK  

KI 69612 50,850,000 26/05/2016 3M Stibor  3 månader SEK  

KI 69790 50,000,000 26/05/2017 3M Stibor  3 månader SEK  

KI 69791 50,000,000 28/05/2018 3M Stibor  3 månader SEK  

SHB5ÅR 36 234 214 03/06/2019 3M Stibor  3 månader SEK  

  237 084 214           

Säkringsinstrument 

Nedan angivna säkringsinstrument har Kommunen ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan. 

Ränteswap 

Nedan angivna ränteswap(par) genom vilken Kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast 

ränta på olika löptider. Detta sprider Kommunens ränterisk över tiden. Säkringsinstrumentet säkrar en del (157 MSEK/237,1 

MSEK) av den säkrade posten. 

Ränteswap (ref nr)  Volym  Start Förfall 

Betalar 

(%) Valuta 

Swap 816482 18,000,000 24/02/2009 28/09/2017 4.55 SEK 

Swap 983129 25,000,000 09/02/2011 17/09/2018 4.55 SEK 

Swap 1076339 24,000,000 09/01/2012 09/01/2017 2.84 SEK 

Swap 1076340 20,000,000 09/01/2012 10/01/2022 3.47 SEK 

Swap 1131903 20,000,000 09/07/2012 25/05/2020 2.95 SEK 

Swap 1218729 30,000,000 03/05/2013 11/04/2023 3.94 SEK 

Swap 1218730 20,000,000 03/05/2013 08/05/2023 2.14 SEK 

  157,000,000         

 

Förlängningsbar swap   
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Nedan förlängningsbar ränteswap genom vilken Kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast 

ränta på olika löptider. Detta sprider Kommunens ränterisk över tiden. Säkringsinstrumentet säkrar en del (30 MSEK/237,1 

MSEK) av den säkrade posten. Om löptiden på swapparna förlängs görs detta till en känd räntenivå enligt tabellen nedan. Om 

den förlängningsbara swappen blir förlängd kommer detta inte att resultera i förväg okända och för Kommunen negativa 

marknadsvärdesförändringar. 

            Möjlig Ränta vid 

Ränteswap (ref 

nr) Volym Start Förfall Betalar (%) Valuta förlängning förlängning 

Swap 983120 30,000,000 09/02/2011 09/10/2015 4.35 SEK 09/10/2015 4.35 

  30,000,000             

Tröskelswap 

Nedan tröskelswap genom vilken Kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Säkringsinstrumentet säkrar en del (25 

MSEK/237,1 MSEK) av den säkrade posten. Om Stibor 3M överstiger barriären betalar Kommunen under detta kvartal Stibor 

3M. Om Stibor 3M överstiger barriären kommer detta inte att resultera i förväg okända och för Kommunen negativa 

marknadsvärdesförändringar. 

Ränteswap (ref nr) Volym Start Förfall 

Betalar 

(%) Valuta Barriär 

Tröskel 4.50% 948364 25,000,000 09/02/2011 17/12/2020 3.89 SEK 4.50 

  25,000,000           

Stängningsbar swap 

Haparanda Stad har ingått en stängningsbar ränteswap som motparten har rätt att stänga under swappens löptid. 

Stängningsbar ränteswap (ref nr. 1002473) genom vilken kommunen erhåller Stibor 3M och betalar ränta på nominellt belopp 

20 MSEK under perioden 2011-04-27 till och med 2021-04-27 enligt tabellen nedan. 

 

Volym  Period start Period slut Betalar (%) Valuta 

20,000,000 27/04/2011 27/07/2011 1.70 SEK 

20,000,000 27/07/2011 27/10/2011 2.02 SEK 

20,000,000 27/10/2011 27/01/2012 2.29 SEK 

20,000,000 27/01/2012 27/04/2012 2.50 SEK 

20,000,000 27/04/2012 27/07/2012 2.59 SEK 

20,000,000 27/07/2012 29/10/2012 2.76 SEK 

20,000,000 29/10/2012 28/01/2013 2.90 SEK 

20,000,000 28/01/2013 29/04/2013 2.99 SEK 

20,000,000 29/04/2013 29/07/2013 3.03 SEK 

20,000,000 29/07/2013 28/10/2013 3.06 SEK 

20,000,000 28/10/2013 27/01/2014 3.09 SEK 

20,000,000 27/01/2014 28/04/2014 3.13 SEK 

20,000,000 28/04/2014 28/07/2014 3.15 SEK 

20,000,000 28/07/2014 27/10/2014 3.13 SEK 

20,000,000 27/10/2014 27/01/2015 3.14 SEK 

20,000,000 27/01/2015 27/04/2015 3.19 SEK 

20,000,000 27/04/2015 27/07/2015 3.24 SEK 

20,000,000 27/07/2015 27/10/2015 3.26 SEK 

20,000,000 27/10/2015 27/01/2016 3.27 SEK 

20,000,000 27/01/2016 27/04/2016 3.27 SEK 

20,000,000 27/04/2016 27/07/2016 3.25 SEK 
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20,000,000 27/07/2016 27/10/2016 3.22 SEK 

20,000,000 27/10/2016 27/01/2017 3.21 SEK 

20,000,000 27/01/2017 27/04/2017 3.20 SEK 

20,000,000 27/04/2017 27/07/2017 3.18 SEK 

20,000,000 27/07/2017 27/10/2017 3.15 SEK 

20,000,000 27/10/2017 29/01/2018 3.14 SEK 

20,000,000 29/01/2018 27/04/2018 3.13 SEK 

20,000,000 27/04/2018 27/07/2018 3.12 SEK 

20,000,000 27/07/2018 29/10/2018 3.10 SEK 

20,000,000 29/10/2018 28/01/2019 3.09 SEK 

20,000,000 28/01/2019 29/04/2019 3.11 SEK 

20,000,000 29/04/2019 29/07/2019 3.12 SEK 

20,000,000 29/07/2019 28/10/2019 3.13 SEK 

20,000,000 28/10/2019 27/01/2020 3.14 SEK 

20,000,000 27/01/2020 27/04/2020 3.14 SEK 

20,000,000 27/04/2020 27/07/2020 3.15 SEK 

20,000,000 27/07/2020 27/10/2020 3.15 SEK 

20,000,000 27/10/2020 27/01/2021 3.16 SEK 

20,000,000 27/01/2021 27/04/2021 3.17 SEK 

 

Den stängningsbara ränteswappen avser en del (20 MSEK/237,1 MSEK) av den säkrade posten. Swappen kan stängas vid 

stigande ränteläge. Om swappen stängs kommer Kommunen att betala Stibor 3M. Stängning av swappen från motpartens sida 

kommer inte att resultera i förväg okända och för Kommunen negativa marknadsvärdesförändringar. 

Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet 

 

Den säkrade posten består av lån med basränta 3M Stibor plus en separat specificerad kreditmarginal och lån där 

marknadsränta och kreditmarginal inte specificeras separat. Det senare kan vara lån från t.ex. Kommuninvest, s.k. KI-ränta, 

eller bankers korta låneräntor. I dessa fall avser säkringen förhållandet mellan den del av räntan som påverkas av förändringar 

i marknadsräntan och 3M Stibor i swappen. Ränteomsättningarna på säkrad post kommer alltid att väljas med ett intervall om 

maximalt 3 månades avvikelse (i normalfallet ingen avvikelse) från den rörliga ränta som erhålls i säkringsinstrumentet.  

Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och 3M Stibor i swappen är således den ekonomiska relationen 

mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen 

överensstämmer med bolagets målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden.  

Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 

villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av 

nominella belopp, löptid, valuta, ränteomsättningsfrekvens, räntebetalningsdagar, villkorsändringsdag samt räntebas. 

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för 

antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. 

Effektiviteten bedöms enligt dessa kriterier vid varje bokslut samtidigt som säkringsdokumentationen uppdateras. Information 

om samtliga lån och hänförliga derivat dokumenteras i detta säkringsdokument. 

Redovisning 

 

Räntekupongerna på swapparna redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Kommunens räntekostnader med hänsyn 

tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Orealiserade värdeförändringar redovisas till följd av säkrings-

redovisning inte i resultat- eller balansräkning utan i en separat not till boksluten. 

Säkringsrelationen upphör om säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in. Ett säkringsinstrument som har 

ersatts med ett annat säkringsinstrument är inte förfall eller avveckling enligt den under rubriken Säkringsinstrument 

dokumenterade rikshanteringsstrategin vilken omfattar ett sådant förfarande. 
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En säkringsrelation kan också upphöra om säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 

Vid upphörande av säkringsredovisning värderas och redovisas säkringsinstrument och säkrad post enligt principerna för 

värdering vid det första redovisningstillfället men utifrån förhållandena vid den tidpunkt då säkringen upphör. Resultateffekter 

som uppkommer när säkringen upphör redovisas i resultaträkningen. Föreligger en helt effektiv säkring vid den tidpunkt då 

säkringsredovisningen upphör, blir resultateffekten noll. 

 

 

  



Redovisningsprinciper  

 

Haparanda kommuns redovisning bygger på en 

god kommunal redovisningssed i huvudsaklig 

överensstämmelse med Kommunförbundets, 

Rådets för kommunal redovisning och Komrevs 

rekommendationer, redovisningslagen samt i 

tillämpliga delar med bokföringslagen. 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR - Kommunen 

redovisar sina lånekostnader för 

anläggningstillgångar enligt huvudregeln, det vill 

säga de belastar resultatet i den period de 

uppkommer. 

 

Materiella anläggningstillgångarna - upptas till 

anskaffningskostnaden. Avsteg görs från den 

beloppsgräns som Skatteverkets allmänna råd 

gällande stora företag har för vad som är att betrakta 

som en investering. Kommunen definierar en 

anläggningstillgång som en investering när 

anskaffningsvärdet överstiger ett prisbasbelopp exkl. 

moms. 

 

Finansiella anläggningstillgångar - Här under 

redovisas aktier och andelar till anskaffningsvärde. 

 

AVSKRIVNINGAR- Avskrivningstiden är linjär 

och beräknas utifrån investeringens ekonomiska 

livslängd (nyttjandeperiod) för materiella 

anläggningstillgångar och påbörjas månaden efter 

anskaffning skett. Ändring i redovisningsprincipen 

har gjorts gällande större investeringar med EU-

bidrag. Dessa påbörjar sin avskrivning när de 

färdigställs (tas i bruk). Ingen omprövning av 

avskrivningstider har gjorts under året. 

 

PERIODISERINGAR - Redovisning av intäkter 

och kostnader har till övervägande delen skett enligt  

bokföringsmässiga grunder, detta innebärande att de 

bokförts i den period de uppstått vilket även 

omfattar löner, semesterersättningar och övriga 

löneförmåner. 

 

PENSIONER - Pensionsåtagandet redovisas enligt 

blandade modellen. Årets förändring av 

pensionsavsättningen redovisas bland 

verksamhetens kostnader och den del av kostnaden 

som definieras som räntekostnad redovisas bland 

finansiella kostnader. Särskild löneskatt redovisas på 

samma sätt som pensionsförmånerna, d.v.s. som 

avsättning eller bland ansvarsförbindelserna 

beroende på intjänandeperiod. 

 

Pensionsavsättning -  Pension intjänad före 1998-

01-01 redovisas bland ansvarsförbindelser. 

 

Pensionsskuld - Nyintjänad pension fr.o.m. 1998-01-

01-1999-12-31 skuldbokförs som en avsättning. 

Från och med år 2000 är den förmånsbestämda 

ålderspensionen bortförsäkrad. 

 

Pensionsförmåner - Allt intjänande fr.o.m. 2000-01-

01 betalas ut till de anställda för egen förvaltning. 

Upplupna premier redovisas därför som en 

kortfristig skuld fram till utbetalningstillfället. 

 

SKATTEINTÄKTER - Kommunen tillämpar 

rekommendationen från ”Rådet för kommunal 

redovisning” vad gäller redovisning av 

kommunalskatt vilket innebär att kommunalskatten 

redovisas i den period den beskattningsbara 

inkomsten intjänas av de skattskyldiga. I bokslutet 

redovisas differensen mellan slutlig och redovisad 

skatteintäkt 2013 som en justeringspost. 

 

SEMESTERLÖNE- OCH FERIESKULD - De 

anställdas fordran på kommunen i form av sparade 

semesterdagar och lärarnas fordran på kommunen i 

form av inarbetad semester skuldbokförs som 

kortfristig skuld. Förändringen av skulden har 

bokförts bland verksamhetens kostnader. 

 

VA-REDOVISNING - Över- och underuttag 

periodiseras och notas under VA-bokslutet. 

Förlusttäckning för överuttag skall återställas inom 

tre år. Avskrivningar påbörjas månaden efter det att 

investeringen gjorts och bedöms efter ekonomisk 

livslängd. Ändring av redovisningsprincip för 

anslutningsavgifter sker fr.o.m. år 2009. Överstiger 

intäkterna för anslutningsavgifterna kostnaderna för 

anslutningsavgifter under året, så ska den 

överskjutande delen av intäkterna periodiseras efter 

anskaffningens avskrivningstid. 

 

 

 

 

 

 



Haparanda Stad – Årsredovisning 2014 88(88) 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

Har upprättats enligt förvärvsmetoden men 

proportionell konsolidering. Med proportionell 

konsolidering menas att endast ägda andelar av 

dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas in 

i den sammanställda redovisningen. Förvärvs-

metoden innebär att förvärvat eget kapital 

elimineras. Då den sammanställda redovisningen 

endast skall visa ”koncernens” relationer med 

omvärlden har interna mellanhavanden inom 

”koncernen” eliminerats. 

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom 

kommunen de bolag och stiftelser i vilka kommunen 

har ett bestämmande eller betydande inflytande. 

Med betydande avses de fall där kommunens 

röstandel överstiger 20 % upp till 50 % och 

bestämmande avser röstandelar över 50 %. I den 

sammanställda redovisningen undantas företagen, 

trots röstandel som överstiger 20 %, där verksamhet 

definieras som obetydlig vilket betyder att 

kommunens andel av omsättningen och 

omslutningen är mindre än 2 % av skatteintäkter och 

statsbidrag samt företag som förväntas avyttras inom 

ett år. Den uppskjutna skatten (26,3%) i bolagets 

obeskattade reserver har redovisats som en 

avsättning och resterande del har hänförts till eget 

kapital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERN REDOVISNING 

Kostnaden för sociala avgifter fördelas på 

verksamheten via ett procentuellt påslag på 

lönekostnaden. För 2014 uppgick påslaget till 

38,46% för anställda från 27 år och uppåt och för 

anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år var 

kostnaden 21,29%. För anställda som vid årets 

ingång fyllt 65 år var den totala arbetsgivaravgiften 

på 15,81%. 

 

På anläggningstillgångarnas bokförda värde 

beräknas en intern räntekostnad som belastar 

verksamheten med 4,0 %. 




