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”Kalix ska vara en attraktiv 
kommun att bo, leva och verka i 
både för människor och företag”

Förslag över ett vackrare centrum som presenterades under året.



KOMMUNENS VERKSAMHET I SAMMANDRAG 2000–2004 , milj kr  

 2004 2003 2002 2001 2000
     
Externa kostnader 923,3 903,2 925,8 887,4 848,6
Externa intäkter 904,6 891,9 914,1 900,5 856,6

Årets resultat -18,7 -11,3 -11,7 13,1 8,0

Skatteintäkter 545,0 534,4 519,1 511,6 487,5
Generella statsbidrag 187,6 188,8 181,3 170,0 168,9

Verksamhetens nettokostnad –743,9 –728,1 –698,5 –660,0 –639,1
Finansnetto -7,5 –6,4 –13,6 –8,4 –9,3
Nettokostnader inklusive finansnettots 
andel av skatteintäkter, statsbidrag 102,6 % 101,6 % 101,7 % 98,1 % 98,8 %

Nettoinvesteringar 48,5 66,7 59,5 64,7 42,5

Tillgångar 829,3 805,0 796,2 794,9 764,1
Tillgångar kr per invånare 46 978 45 477 44 720 44 540 42 462

Soliditet 46,4 50,2 52,1 53,7 53,4

Summa skulder, inklusive avsättningar 444,1 401,1 381,0 368,0 356,4
Skulder kr per invånare 25 159 22 659 21 399 20 621 19 806

Eget kapital 385,2 403,9 415,2 426,9 407,7
Eget kapital kr per invånare 21 818 22 818 23 320 23 919 22 659

Likvida medel 27,1 6,2 14,5 26,9 38,6

Långfristiga lån 253,5 206,7 207,8 189,3 198,6

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 1 374 1 404 1 436 1 410 1 357
Antal månadsavlönade årsarbetare  1 590
(tillsvidare, vikarier och projektanställda)

Kommunal skattesats 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33

Antal invånare  17 653 17 702 17 805 17 847 17 995
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Vi kan glädjas åt att det åter föds fler barn i vår 
kommun. Under förra året föddes 173 barn, det visar att 
det finns en framtidstro bland de unga!

Vi kan även glädjas åt de positiva rubrikerna i Dagens 
Industri efter en Nutekrapport, där vår kommun fram-
ställs som det nya Gnosjö! Det får givetvis positiva effek-
ter. Vi ser också att flera av våra företag växer samtidigt 
som fler arbetstillfällen skapas.

Ett av våra mål är att skapa fler arbetstillfällen, därför 
tror vi att en satsning på en nytt centrum kan skapa fler 
jobb inom handeln men även bidra till en ökad inflytt-
ning av både människor och företag.

Annars går 2004 till historien som ett av de svåraste 
åren för Sveriges kommuner. Fyra av tio klarade inte 
ett nollresultat, mycket på grund av minskade statliga 
bidrag. För Kalix del innebar det 15 miljoner kronor i 
minskade intäkter i förhållande till beräknat. Detta till-
sammans med ett borgensåtagande i en bostadsstiftelse 
och konkurs i ett av fastighetsbolagen samt stigande 

kostnader framförallt inom sociala och tekniska nämn-
den gjorde att kommunen hamnade i ett akut sparbe-
ting. Alla verksamheter tog till sig betinget och gjorde 
stora uppoffringar för att balansera upp ekonomin. Utan 
uppoffringar hade resultatet blivit betydligt sämre.

Något som oroar är den ökande ungdomsarbetslöshe-
ten. En bidragande faktor till den är att många av våra 
unga inte klarar att få godkända betyg och då inte heller 
kan gå vidare till en gymnasieutbildning. Detta i sin tur 
är en orsak till varför barn- och grundskolenämnden 
lade ett förslag till ny skolstruktur. Den andra orsaken är 
en uttalad ambition att använda pengarna till pedagoger 
i stället för lokalytor.

2005 blir ett tufft år. Förutsättningarna är dock bättre 
för våra nämnder men vi måste klara av att hålla ner 
kostnadsökningarna. Det förutsätter att vi kan bedriva 
en bra verksamhetsutveckling. 

”Många bäckar små gör en stor å.” 

Kommunalrådet har ordet

Kommunalrådet har ordet

Kalix april 2005

Kenneth Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Organisation

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
Ekonomisk förvaltning, kommunadministration, personalpolitik, ADB/IT, information, 
konsument, sysselsättning, uppsikt över kommunala bolag, beredskapsnämnd, kris-
tidsnämnd, civilförsvar, näringsliv, landsbygd, turism, beredning, yttrande, fram-
ställning, lokala trafikföreskrifter, delegering från kommunfullmäktige, samordning 
och uppföljning, Kalix UniverCity. Uppsikt över nämnder och kommunala bolag.

Räddningstjänstförbundet
Östra Norrbotten 52,7 %

Stiftelsen Kalixbostäder 100 %

Högskoleförbundet
Östra Norrbotten 47,4 %

Revision

Överförmyndare

Valnämnd

Kommunala bolag Kommunalförbund

Arbetsutskott

Kalix Industrihotell AB 100 %

Gymnasienämnd
Gymnasieskola
Vuxenutbildning

Barn/grundskolenämnd
Grundskola
Barnomsorg
Fritidshem
Musikskola

Fritid och kulturnämnd
Kultur
Bibliotek
Idrott
Fritid

Plan och miljönämnd
Planfrågor
Stadsbyggnad
Bygglov
Miljöskydd
Hälsoskydd
Livsmedel
Kemikalier
Djurskydd

Socialnämnd
Individ/familjeomsorg
Handikappomsorg
Hemtjänst
Äldreomsorg
Invandrarfrågor
Färdtjänst

Teknisk nämnd
VA-försörjning
Väghållning
Fastighetsförvaltning
Markförsörjning
Parkförvaltning
Renhållning

Kommundelskontor Morjärv
Äldreomsorg
Barnomsorg och skola
Bibliotek

Organisation

KB Kalix Nya Centrum 1 40 %
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Utveckling av skatteunderlag, milj kr
Kalix kommun 1999 2000 2001 2002 2003
Skatteunderlag 2 005 2 071 2 161 2 261 2 368
Ökning från 
föregående år 4,11 % 3,30 % 4,33 % 4,63 % 4,73 %
Genomsnitt i riket, miljarder kr
Skatteunderlag 1 027 1 104 1 174 1 236 1 288
Ökning från föregående år 5,65 % 7,47 % 6,36 % 5,28 % 4,23 %

Kommunalskatter 2004
 Kalix Länet Riket
Kommunalskatt 22,33 22,25 21,44
Landstingsskatt 9,42 9,42 10,40
Total skattesats 31,75 31,68 31,84

Samhällsekonomisk utveckling 
Den svenska ekonomin växte i god 
takt under 2004. Den höga tillväx-
ten förklaras främst av att exporten 
ökade mycket starkt medan impor-
ten utvecklades svagare än väntat. 
Tecken finns på att den inhemska 
efterfrågan börjar förbättras och 
investeringarna ökar igen. Däremot 
har inga positiva effekter synts på 
arbetsmarknaden ännu. De nyan-
mälda platserna minskade i jämfö-
relse med föregående år. Det beror 
bland annat på att Sverige hade 
den största produktivitetsutveck-
lingen i världen efter USA. Hushål-
lens inkomster var i stort sett realt 
oförändrade förra året. Den svaga 
arbetsmarknaden och kommunala 
skattehöjningar drog ner de dispo-
nibla inkomsterna. Den kommu-
nala konsumtionen minskar trots 
såväl befolkningsökning i riket 
som riktade statliga satsningar som 
ställer krav på ökad verksamhet. 
Förklaringen till den svaga konsum-
tionsutvecklingen är att skatteun-
derlaget ökar långsamt, till följd av 
den svaga utvecklingen på arbets-
marknaden. Den svaga efterfrågan 
på arbetskraft har medfört lägre 
löneökningar.  

Kommunernas ekonomi
De senaste åren har kostnadsökning-
arna dämpats kraftigt i kommunerna. 
För 2004 förväntas kostnaderna inte 
öka alls, om pris- och löneökningar 
exkluderas. Kraven på den kommu-
nala verksamheten beräknas samti-
digt öka med drygt en procent i år 
till följd av befolkningstillväxt och 
statliga beslut. Den svaga tillväxten 
av skatteunderlaget i år (3,2 procent) 
är en orsak till det svaga resultatet i 
många kommuner. Dessutom för-

väntas lönerna i kommunerna öka 
snabbare än för arbetsmarknaden i 
övrigt. 

Kommunal utdebitering
Kalix kommuns skattesats är oför-
ändrad 22,33 procent. Tillsammans 
med landstingsskatten är den totala 
skatten 31,75 procent.  I jämförelse 
med övriga kommuner i Norrbotten 
ligger Gällivare på samma skattenivå 
medan Pajala, Överkalix och Kiruna 
har en högre kommunalskatt än 
Kalix, övriga kommuner har en lägre 
nivå. Övertorneå har den lägsta 
kommunalskatten i länet med 21,53 
procent.  Länssnittet ligger på 22,25 
procent och totalt med landstings-
skatten är siffran 31,68 procent. För 
riket är skattesats till kommuner 
21,44 procent och totalt med lands-
tingsskatten 31,84 procent i genom-
snitt. 

Församlingsskatten har från år 
2000 ersatts av kyrkoavgift och 
begravningsavgift. Kyrkoavgift beta-
las bara av den som är medlem i 
Svenska kyrkan. Begravningsavgift 
betalas av alla. Den ska täcka kostna-
derna för begravningsverksamheten, 
för att hålla begravningsplatser med 
mera. För de som tillhör Svenska 
kyrkan ska begravningsavgiften 
räknas in i kyrkoavgiften. Kalix 
kommun består av två församlingar, 
Nederkalix och Töre församling. 

Skatteunderlaget visar hur mycket 
kalixborna sammanlagt tjänat. 
Under 2003 uppgick skatteunderla-
get till nästan 2,4 miljarder kronor. 
Det motsvarar en ökning på 4,73 
procent från föregående år. Det är 
högre än riket vars ökning låg på 
4,23 procent. Glesbygdskommuner 
och landsbygdskommuner hade den 
högsta procentuella ökningen av 

Omvärldsanalys – Befolkning, näringsliv och arbetsmarknad

Förvaltningsberättelse – Omvärldsanalys, näringsliv och arbetsmarknad

Skattesats till kommunen i procent
 2004 2003 2002
Hela riket 21,44 21,33 21,19
Norrbottens län 22,25 22,10 22,07
Arjeplog 22,28 22,28 22,28
Arvidsjaur 21,08 21,33 22,33
Boden 22,13 22,13 22,13
Gällivare 22,33 22,33 22,33
Haparanda 21,28 21,78 22,78
Jokkmokk 21,88 21,88 21,88
Kalix 22,33 22,33 22,33
Kiruna 22,13 23,13 23,63
Luleå 21,28 21,78 22,78
Pajala 22,48 22,08 22,08
Piteå 22,03 22,03 22,03
Älvsbyn 22,23 22,23 22,23
Överkalix 22,58 22,58 22,58
Övertorneå 21,53 21,53 21,53
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Skattesats Nederkalix Töre
Kommunal skatt 22,33 22,33
Landstingsskatt 9,42 9,42
Total skattesats 31,75 31,75
  
Kyrkoavgift 1,10 1,40
Varav  
Kyrkoavgift 0,84 1,00
Begravningsavgift 0,26 0,40

Skattesats inklusive avgift
Medlem i Svenska kyrkan 32,85 33,15
Ej medl. i Svenska kyrkan 32,01 32,15
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skatteunderlaget mellan åren 2002 
och 2003. Storstäder och förorts-
kommuner hade den lägsta. Varia-
tionerna mellan kommungrupperna 
har återigen blivit ganska stora. En 
stark bidragande orsak är omlägg-
ningen från folkpension med sär-
skilt grundavdrag till beskattad 
garantipension. Detta innebär att 
många pensionärer som tidigare inte 
hade någon eller låg beskattningsbar 
inkomst har fått betydande ökningar 
av den beskattningsbara inkomsten. 
Kommuner med stor andel äldre har 
därför fått kraftiga ökningstal. En 
analys av materialet visar att föränd-
ringen av kommunens skatteunder-
lag till cirka 30 procent förklaras av 
andelen personer över 65 år i kom-
munen. 

Befolkning 
Invånarantalet var vid årsskiftet 
17 653 personer. Det innebär att vi 
blev 49 personer färre under året. 
De sista fem åren har befolkningen 
minskat med 342 personer vilket 
motsvarar 1,9 procent. Under året 
flyttade 595 personer in i kommu-
nen. Det är 62 fler än under 2003. 
Antalet utflyttade uppgick till 599 
personer. Det är också en ökning 
med 34 fler som flyttade från kom-
munen under 2004 i jämförelse med 
året innan. Flyttningsnettot uppgår 
till – 4 personer, men det är stora 
skillnader mellan olika åldersgrup-

per avseende flyttströmmarna till 
och från kommunen. I åldern 18–24 
år var flyttningsnettot – 117 perso-
ner. I alla övriga ålderskategorier har 
vi ett flyttningsöverskott.

Under året föddes 173 nya kom-
munmedborgare och 220 avled, 
vilket ger ett födelseunderskott på 
– 47 invånare. Det är bättre än år 
2003 då födelseunderskottet var 
– 72 personer. I kommunen bor 753 
utländska medborgare. Av dessa var 
437 kvinnor och 316 män. 2003 var 
antalet 726 personer. Antalet  utri-
kesfödda kommunmedborgare var 
1 431 vid årsskiftet. Året innan var 
antalet 1 389 personer.

Vi är färre i samtliga åldersgrup-
per upp till 50 år men fler i alla 
åldersgrupper från 50 år och uppåt  
i jämförelse med föregående år. 
Åldersstrukturen visar att vi har 
färre andel 18–44-åringar i jämfö-
relse med riks- och länssnitt. Däre-
mot ligger vi nära både rikssnitt och 
länssnitt i åldern 0–17 år. Från 45 år 
och äldre har vi en högre andel än 
riks- och länssnitt.

De senaste tre åren, 2002–2004 
har vi sammantaget haft ett positivt 
flyttningsnetto med 14 personer.
Kommunens födelseunderskott har 
haft en positiv trend de senaste åren. 
Länssnittet visar ett födelseunder-
skott för 2004, vilket innebär att 
Norrbotten inte följer rikssnittet. 

Förvaltningsberättelse – Omvärldsanalys, näringsliv och arbetsmarknad

Åldersstruktur
Ålder 0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79        80–  Totalt
2004 1702 2347 1491 2144 2301 2634 2304 1706 1024 17653
2003 1707 2380 1556 2182 2325 2626 2235 1702 989 17702
2002 1757 2402 1579 2226 2347 2651 2176 1678 989 17805

Befolkningsförändringar 2000 2001 2002 2003 2004
Antal födda 159 166 150 157 173
Antal döda 216 220 242 229 220
Födelseöverskott -57 -54 -92 - 72 -47
Antal inflyttade 559 536 618 533 595
Antal utflyttade 651 634 568 565 599
Flyttningsöverskott -92 -98 50 -32 -4
Justering 1 4 0 1 2
Befolkningsförändring -148 -148 - 42 -103 -49
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RiketKalix

Flyttningsnetto 2004 2003 2002
0–17 år + 17 – 2 + 9
18–24 år – 117 – 78 – 30
25–64 år + 47 + 42 + 50
65–74 år + 37 + 2 + 17
75 år och uppåt +12 + 4 + 4
Totalt -4 – 32 +50

17500

17700

17900

18100

18300

18500

18700

18900

19100

18963

18780

18557

18408

18143

17995

17805
17847 17702

17653

Befolkning åren 1995–2004
Antal

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Befolkning den 31/12 1950–2004

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500
Antal

20060

19618

20030

18299
18199

18687

19599
19338

19241

18963

17995

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
04

17653

Åldersstruktur
2004, procent

0

5

10

15

20

25

30
%

0–6           7–17           18–24          25–44        45–64           65–79          80–

0 500 1000 1500

Åldersfördelning

90–

80–89

70–79

60–69

50–59

40–49

30–39

20–29

10–19

0–9

Ålder

Män Kvinnor

Antal

Riket

Länet

Kalix

5



Flyttningsnettot var positivt för länet 
som helhet, 73 personer fler flyttade 
till länet. 

Näringslivet 
Vår näringslivsstruktur visar på en 
bredd från den så viktiga basnä-
ringen till de nyare elektronik- och 
tjänstesektorerna. Dessa utgör en 
viktig del i arbetet med att utveckla 
kommuns näringsliv. Det har 
sedan många år utvecklats en nära 
samverkan mellan kommunen, 
arbetsförmedlingen, företagen och 
de regionala aktörerna. Parterna 
utvecklar samverkan för att ytter-
ligare stärka det näringslivsklimat 
som finns. Denna samverkan har 
också varit viktig i arbetet med att 
öka sysselsättningen. Antalet arbets-
lösa har minskat markant i jäm-
förelse med de svåra åren i mitten 
på 1990-talet. Nivån är fortfarande 
hög och den öppna arbetslösheten 
uppgår till 6,6 procent vid årets slut. 
Räknas personer in som är föremål 
för arbetsmarknadsåtgärder uppgår 
arbetslösheten till 13,8 procent.

Flera av våra företag arbetar 
nära forskning och utveckling. Det 

medför att externa intressen ser möj-
ligheter till samverkan men också till 
nya etableringar. Kalix har visat sig 
attraktiv som etableringsort. Den 
goda lokala samverkan kombine-
rat med god tillgång på kompetent 
arbetskraft, ändamålsenliga lokaler 
och bra kommunikationsmöjlighe-
ter är några viktiga faktorer i detta 
sammanhang. Flera företag har fått 
utmärkelser samt erövrat prestige-
fyllda nationella priser. Senast i raden 
av priser gick till Marie Laestander, 
VD för ElectroTech som har tele-
kommunikation och mätteknik som 
specialitet. Marie Laestander utsågs 
till årets IT-norrbottning 2004 och är 
ett synbart bevis på elektronikindu-
strins framgångar i Kalix. 

Kalix i Sveriges tillväxttopp 
”Norrländska Kalix kvalar in bland 
Sveriges bästa tillväxtregioner.” Det 
skrev tidningen Dagens Industri 
måndag den 31 januari 
2005. Tidningen hän-
visar till en studie från 
Nutek. Nutek har 
kartlagt tillväxtför-
utsättningarna i 81 
arbetsmarknadsre-
gioner i Sverige. 

Att Kalix hamnar 
i toppskiktet till-
sammans med 
stortstadsregio-
nerna beror bland 
annat på att här 
finns många nya 
företag, få stora 
arbetsplatser, en 
faktiskt hög tillväxt och att 
många invånare är positiva till före-

tagande. Nuteks granskning bygger 
på statistik från 1995-2003. 

Näringslivsstruktur 
Kalix breda näringslivsstruktur kan 
beskrivas så här:
Kalix är ett centrum för pappers- och 
massaindustrin. Billerud Karlsborg AB 
är östra Norrbottens största industri 
med 475 anställda. Omsättningen 
är cirka 1,5 miljarder kronor per år. 
Basen för verksamheten är produk-
tionen av vit miljöanpassad pappers-
massa. Cirka 40 procent förädlas till 
säck- och kraftpapper medan reste-
rande säljs som avsalumassa. I en 
särskild maskin bestryks kraftpap-
per och liner.
Kalix är ett elektronikcentrum. Här 
finns några av Sveriges främsta elek-
tronikföretag med inriktning mot 
telekom, medicin, mobila radiosys-
tem, hisstelefoner och trygghetstele-
foni. 2005 fyller elektronikindustrin 

i Kalix 30 år. Här finns utbild-
ning med elektro-
nikinriktning från 
gymnasienivå till 
högre utbildningar 
tillgängliga via 
Luleå Tekniska Uni-
versitet. Här finns 
också Electropolis, 
ett projekt med inrikt-
ning mot uppbygg-
nad av en teknikby för 
företag, forskning och 
utveckling kring IT och 
elektronik. Elektronik-
branschen har tillsam-
mans cirka 180 anställda 
och omsätter cirka 250 

miljoner kronor. Orbit One, Elek-
trotech, BL Elektronik, Caretech är 
några av företagen. 
Kalix är ett träcentrum. Samverkande 
träförädlingsföretag utvecklar snick-
eri- och byggprodukter ur Sveriges 
bästa råvara. 
Kalix är ett mekanikcentrum. Ytterst 
effektiva och kompetenta verk-
stadsföretag levererar bland annat 
värmepannor och komponenter till 
Europas bilindustri. 
Kalix är ett IT-centrum. Flera hundra 
anställda i tjänsteföretag ger tele-
tjänster och finansiell service till 
privatpersoner och företag i hela 

Förvaltningsberättelse – Omvärldsanalys, näringsliv och arbetsmarknad

Större arbetsgivare Verksamhet Antal anställda
Kalix kommun Offentlig arbetsgivare 2 200*
Kalix sjukvårdsförvaltning Offentlig arbetsgivare 604*
Billerud Karlsborg AB Papper och massaindustri 475
Part AB Prefabricerade badrum, tillverkning 150
Samhall AB Servicepartner, elektronikproduktion 117
Kalix Tele 24 AB Tjänsteföretag, callcenter 115
Silja Line AB Rederi, tjänsteföretag 83
Rolfs såg och hyvleri AB Såg- och trävaror 78
HT Svarv AB Tillverkning 66
Borö pannan AB Ackumulatortankar, tillverkning 60
Domus Livsmedel 43
Kalix Naturbruksgymnasium Utbildning 49
Posten Kassaservice, postförmedling 45
Johannisbergs ungdomshem Ungdomsvård 43 
*Antal anställda inklusive vikarier
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Norden och de har en stark position 
vad gäller produktivitet och lönsam-
het. Senaste tillskottet är Medhelp 
som lämnar sjukvårdsrådgivning. 
Bolaget redovisar 29 anställda vid 
årsskiftet. Callx Marketing AB som 
funnits i Kalix snart ett decennium 
redovisar 19 anställda.

Arbetsmarknaden
Under 2003 var 7 243 personer sys-
selsatta. De näringsgrenar som sys-
selsätter flest är vård och omsorg 
med 1 570 personer, tillverkning och 
utvinning 1 549 personer, där pap-
persmassa och metallindustri är de 
största branscherna samt handel 
och kommunikation 1 030 personer.

En tendens till ökad pendling kan 
noteras under de senaste åren både 
vad gäller inpendling och utpend-
ling. Utpendlingen är större än 
inpendlingen. Cirka 15 procent av de 
yrkesverksamma pendlar till andra 
kommuner och cirka elva procent 
pendlar in från kommuner utanför. 
In- och utpendlingen är störst till 
grannkommuner som Haparanda, 
Luleå, Boden. 

Arbetsmarknadsläget i länet
Under 2004 blev marknadsut-
vecklingen svagare än väntat. Det 
påverkade både arbetslösheten och 
efterfrågan på arbetskraft. Antalet 
nyanmälda lediga platser minskade 
både för tillsvidare- och visstids-
anställningar. Befolkningsminsk-
ningen avtog och bidrog till ett i stort 
sett oförändrat arbetskraftsutbud. 
Den öppna arbetslösheten mins-
kade i tretton av länets kommuner. 
Endast i Arjeplog noterades en liten 
ökning medan Kalix och Övertorneå 
hade de största minskningarna av 
den öppna arbetslösheten. Den öpp-

na arbetslösheten i december var 
drygt 1 200 personer färre jämfört 
med samma tid i fjol i länet. Sam-
tidigt sysselsattes nästan 1 500 fler 
personer i olika arbetsmarknads-
program, vilket gör att den totala 
arbetslösheten var högre i år jämfört 
med samma tid förra året. 

Den öppna arbetslösheten har 
minskat till 6,6 procent i december 
2004 från 8,9 procent i december 
2003. Antalet personer i program 
har däremot ökat till 7,2 procent att 
jämföras med 5,2 procent 2003.  För 
länet har den öppna arbetslösheten 
minskat till 5,6 procent 2004 att jäm-
föras mot 6,3 procent 2003.  Antalet 
öppet arbetslösa inklusive personer 
i program uppgår till 10,2 procent i 
Norrbottens län.

Antalet öppet arbetslösa var 715 
personer i december 2004. Det är 253 
färre än året innan då 968 personer 
var arbetslösa. Arbetslösheten inklu-
sive åtgärder (personer i arbetsmark-
nadspolitiska program) uppgår till 
13,8 procent i december 2004, vilket 
motsvarar 782 personer i åtgärds-
program. Året innan uppgick arbets-
lösheten inklusive åtgärder till 14,1 
procent. Både den öppna arbetslös-
heten och arbetslösheten inklusive 
åtgärder ligger över läns- och riks-
genomsnitt. Det är stora skillnader 
i arbetslösheten mellan män och 
kvinnor. Trots att den öppna arbets-
lösheten för männen gått ner med 30 
procent från 690 personer 2003 till 
484 personer 2004, så utgör männens 
arbetslöshet cirka 68 procent av de 
öppet arbetslösa. Männens arbetslös-
het uppgår till 8,6 procent och den 
kvinnliga  4,5 procent.
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Öppet arbetslösa dec 2000–2004
%

Kalix                             Riket
0

2

4

6

8

10
8,9

6,5 6,8

3,6
4,6

3,5 3,5

6,8 6,6

4,3

Öppet arbetslösa inklusive 
åtgärder december 2000–2004

0

5

10

15

Kalix                             Riket

13,8 14,1
13,2

12,3

5,7 6,05,8 5,5

13,8

6,5

%

Öppet arbetslösa 1977–2004

77      78      79        80      81       82       83      84      85        86      87      88       89   

3,9
4,5 4,2

5,1

6,4

7,6
7,3

5,9 5,9 5,6 5,3
4,5

3,5

5,0

6,1

8,2

11,6 11,4 11,2

13,7

9,1 9,2
10,0

6,5 6,8 6,8

8,9

6,6

4,34,6
4,9 5,2

3,5 3,5 3,6

7,1
6,5 6,6 6,9

5,9

1,8 1,5 1,7

2,9

5,3

3,5 3,1 2,8 2,5
2,12,0

2,5
3,2

7



Kommunfullmäktige
Kommunmedborgarna ger kom-
munfullmäktige mandat att utforma 
den kommunala verksamheten 
genom valet. Kommunfullmäktige 
har politiskt och ekonomiskt ansvar 
för all verksamhet och ger styrelser 
och nämnder i uppdrag att ansvara 
för att de olika verksamheterna blir 
utförda enligt den inriktning och 
det uppdrag som fastställts. 

Övergripande mål 
Kommunfullmäktige har fastställt 
övergripande mål för kommunen:
• Medborgarnas insyn och infly-
 tande över beslutsprocessen ska 
 stärkas 
• Kalix ska vara en attraktiv kommun 
 att bo, leva och verka i både för 
 människor och företag
• Kalix ska bli ett kunskapscentrum 
 för norra Sverige
• Kalix ska vara ett föredöme mot 
 ett ekologiskt hållbart samhälle
- Möjligheterna att bo och verka 
 utanför centralorten ska förbättras
• Decentralisering ska vara en led-
 stjärna för den kommunala orga-
 nisationen
• Den enskilde brukarens frihet att 
 välja ska vara styrande för kom-
 munens service
• Medborgarnas skattemedel ska 
 användas på ett effektivt sätt

Måluppfyllelse
Medborgarnas insyn och inflytande 
över beslutsprocessen ska stärkas

Demokratiarbetet
Kalix har under senare år gjort sig 
känd som kommunen som främjar 

medborgarnas insyn och påverkan på 
kommunala verksamheter via inter-
net. Den första uppmärksammade 
händelsen var erbjudandet till kom-
munmedborgarna att vara med och 
planera centralortens kommande 
fysiska och funktionella utformning. 
Under hösten 2001 genomfördes e-
rådslaget. Hösten efter genomfördes 
e-rådslag om skattesatsen och hur 
pengarna i budgeten borde priorite-
ras. Dessa två e-rådslag har bidragit 
till att öka intresset för samhällsfrå-
gorna i kommunen.

Medborgarna kan även skicka 
in medborgarförslag till kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsen har 
sammanträtt elva gånger under året. 
Sammanträdena är öppna för all-
mänheten. Av fullmäktiges sex sam-
manträden har ett hållits i Nyborg 
och ett i Töre då allmänheten och 
ledamöterna under en timme innan 
sammanträdet börjar, prata med var-
andra under fria former. Under året 
har tolv medborgarförslag lämnats 
in, två av dessa besvarades under 
året. Nio medborgarförslag från 
åren 2002–2003 har också besvarats  
under 2004. Ledamöterna i fullmäk-
tige har lämnat in 20 motioner , av 
dessa har fem besvarats under året. 
Från år 2002–2003 har nio motioner 
besvarats. 

E-service
Under året har kommunens e-strategi 
arbetats fram i ett förvaltningsöver-
gripande projekt som kommunfull-
mäktige beslutade om i november 
2003. Syftet med e-strategin är att 
skapa bättre förutsättningar för att 
ge kommuninnevånarna, näringsli-
vet, organisationer och myndigheter 
tillgång till e-service och e-tjänster 
oberoende av tid och rum, det vill 
säga 24-timmarsmyndigheten. Som 
ett led i verksamhetsutvecklingen 
har e-servicegruppen arbetat med 
att inventera tjänster och service 
som kan tillhandahållas via internet 
i ”24-timmarsmyndigheten”. Para-
rellt arbetar intranärgruppen med 
införandet av intern webb; så kallat 

intranät, inom kommunlednings-
kontoret och därefter successivt i 
hela organisationen.

Konsument
Kalix, Överkalix och Övertorneå 
kommun har avtal om konsument-
rådgivning. Konsumentvägledaren 
har sin arbetsplats i Kalix och besö-
ker de övriga kommunerna en dag 
per månad. Under 2004 behandlades 
824 ärenden, jämfört med 833 under 
2003. Ärendena indelas i förköps-
rådgivning, reklamationer, övrig 
konsumenträttslig rådgivning, hus-
hållsekonomisk rådgivning samt 
budgetsanering. 

Kalix ska vara en attraktiv kommun 
att bo, leva och verka i både för 
människor och företag

Centrumprojektet
Att skapa ett vackert centrum är 
en av de viktiga satsningarna som 
kommunen arbetar med. Beslut och 
pengar har avsatts för ändamålet och 
planprocessen pågår för fullt. Bygg-
starten är beräknad till hösten 2005. 
Att få en bra nedfart till de vackert 
belägna strandängarna vid Kalix älv 
är också en fråga som kommunen 
arbetar med.

Bredband 
Under 2004 har utbyggnad av etapp 
tre genomförts, vilket gav ytterligare 
tio byar möjlighet till bredband. 
Totalt kan nu cirka 96 procent av 
hushåll och företag utanför cen-
tralorten beställa en bredbandsan-
slutning och välja bland nio olika 
operatörer som finns på marknaden. 
Sedan starten av utbyggnaden 2002, 
har totalt cirka 20 miljoner kronor 
investerats, varav statligt stöd cirka 
16 miljoner och kommunal medfi-
nansiering cirka fyra miljoner.

Kollektivtrafiken
”En välfungerande kollektivtrafik är 
en viktig förutsättning för funktio-
nella arbetsmarknadsregioner”. Det 
står att läsa i regeringens regional-
politiska proposition som bidrog till 
att kommunstyrelsen beslutade om 

Förvaltningsberättelse – Demokrati, måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Demokrati, måluppfyllelse och viktiga händelser under året

Mandatfördelning
Miljöpartiet de gröna 17
Socialdemokraterna 14
Centerpartiet 3
Vänsterpartiet 2
Moderata samlingspartiet 2
Folkpartiet 1
Kristdemokraterna 1
Kalixpartiet 1
Totalt 41
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Lokaltrafiken 
Antal resor 
 2000 2001 2002 2003  2004
 fr sept
Näsbyn 7 493 27 321 26 139 22 134 21 804

Stenbäcken–
Djuptjärn 3 281 13 605 14 082 11 756 13 524

Rolfs–
Grytnäs 2 839 9 453 8 868 7 893 7 553

Kvälls- 
lördagslinjen 1 109 3 421 3 461 3 292 2 783

Totalt 14 722 53 800 52 550 45 075 45 664

Förvaltningsberättelse – Demokrati, måluppfyllelse och viktiga händelser under året

att återuppta lokaltrafiksatsningen 
i tätorten 2000. Ett viktigt mål för 
projektet som löper under en femårs-
period är att knyta ihop olika delar 
av centralorten för att underlätta 
invånarnas rörlighet och göra nya 
boenden attraktivare. De viktigaste 
målen är en bättre miljö i centrum 
och att samtidigt skapa ett alternativ 
till bilen. Kalixborna har under drygt 
fyra år fått chansen att upptäcka för-
delarna med lokal-trafiken. Under 
2004 gjordes 45 664 resor med lokal-
trafiken. Det är i nivå med 2003. 

Statistiken visar säsongsmässiga 
trender, resandet ökar från senhös-
ten till senvåren och minskar under 
sommaren. Under juli 2004 gjordes 
försök med omdisponering av viss 
busstrafik till kommunens två största 
badplatser utanför centralorten. 

Det är många färdtjänstberät-
tigade som utnyttjar lokaltrafiken 
istället för att åka taxi. Lokaltrafiken 
är ett uppskattat färdmedel bland 
färdtjänstberättigade. Den garante-
rar dem friheten att själva bestämma 
när de vill åka. Från september 2002 
har försök gjorts med lördagsturer. 
Det har finansierats genom indrag-
ning av vissa sommarturer.

Högskolependling
Studerande på Luleå Tekniska Uni-
versitet eller Vårdhögskolan i Boden 
har möjlighet att få 50 procent 
av resekostnaden subventionerad. 
Syftet är att uppmuntra fler kalixbor 
att studera på universitet/högskola 
och därmed öka kommunens kon-
kurrenskraft. Från och med 2002 får 

även studenter på Folkhögskolan 
i Sunderbyn samma möjlighet till 
subvention.

Kalix ska bli ett kunskapscentrum för 
norra Sverige

Via Kalix UniverCity, som repre-
senterar den samlade vuxenutbild-
ningen i Kalix, utbildades över 1 500 
personer under året, varav 800 läste 
via den kommunala vuxenutbild-
ningsanordnaren Komvux och 240 
läste eftergymnasiala utbildningar 
via Högskoleförbundet Östra Norr-
botten. Ny videokonferensutrust-
ning införskaffades, alla datorer 
uppgraderades och en reception 
byggdes upp, allt i syfte att även 
framledes vara ett av Sveriges bästa 
lärcentra.

Kalix ska vara ett föredöme mot ett 
ekologiskt hållbart samhälle

I investeringsbudgeten för 2004 
avsattes tio miljoner kronor för 
energiomställningar i de kommu-
nala anläggningarna. 

Centrumskolans rektorsområde 
i Kalix fick årets miljöpris 2004.  
Skolan fick priset för ett medvetet 
uthålligt miljöarbete som pågått 
under den senaste fem-års perioden 
med certifiering av Grön Flagg. I 
skolans rektorsområde finns Cen-
trumskolan, Lyrans förskola och 
Vattentornets förskola. 

Möjligheterna att bo och verka utan-
för centralorten ska förbättras

Årets Bygd
Bondersbyn utsågs till Årets Bygd 

2004 med motiveringen: Samverkan, 
samarbete och engagemang mellan 
företagare, föreningar och intresse-
grupper, för bybornas bästa, är nyck-
eln till framgång. Detta har skett 
genom föräldrakooperativ för barn-
omsorg, fiskegrupp för enande av 
fiskeregler efter älven, företag som 
bygger på landsbygdens tillgångar 
förutom ett aktivt arbete i hem-
bygdsföreningen under många år.

Hållbara byar
Denna satsning inleddes för många 
år sedan där syftet är att bidra till 
de många byarnas utveckling som 
en viktig del av hela kommunens 
utveckling. Det senaste samman-
hållna projektet om byutveckling 
kallas ”Hållbara byar” och syftar till 
ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Delmål är bland annat att nyskapa 
arbeten och företag och behålla 
de befintliga jobben, att utveckla 
demokratin och förändringsproces-
ser, att göra byarna mer allsidiga 
och attraktiva och vända en nega-
tiv befolkningsutveckling. Projektet 
startade 2003 efter många års lokalt 
utvecklingsarbete i de 87 byarna 
varav 45 har egna lokala intresse-
föreningar/byalag. Agenda 21-prin-
ciperna ska vara vägledande utöver 
tidigare metoderfarenheter. Projek-
tet är kostnadsberäknat till tre mil-
joner kronor för tre års arbete. De 
lokala grupperna samverkar inom 
Kalixbygdens Byaråd som också är 
kontakten mot kommunens led-
ning. Varje by som har en utveck-
lingsplan kan också vara med och 
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Finansiell analys

Förvaltningsberättelse – Demokrati, måluppfyllelse och viktiga händelser under året, Finansiell analys

Ekonomisk målsättning 
och måluppfyllelse
Från och med år 2000 ställs det krav på 
verklig balans i kommunens ekonomi. 
Motivet till att föra in balanskravet i 
kommunallagen är att verksamheten 
i en kommun i ett längre tidsperspek-
tiv inte kan drivas med årliga negativa 
resultat eller med nollresultat. Kom-
munallagens krav på en ekonomi i 
balans ställer höga krav på en tydlig 
och löpande ekonomisk rapportering 
av kommunens ekonomiska ställning. 
Kommunfullmäktige har antagit föl-
jande ekonomiska målsättningar som 
ska ligga till grund för en bra ekono-
misk planering och uppföljning:

Nettokostnaderna inklusive finansnettots 
andel av skatteintäkterna och generella 
statsbidrag får ej överstiga 95 procent
Målet har inte uppfyllts under året. 
Redovisningen för år 2004 visar att 

andelen är 102,6 procent. För att 
uppnå målet skulle nettokostna-
derna behöva minska med 55 miljo-
ner kronor eller intäkterna öka med 
58 miljoner kronor.

Oförändrat utdebitering
Målet har uppfyllts under året. Utde-
biteringen har inte höjts sedan 1995. 
Kalix kommun ligger med sina 22,33 
procent över snittet i riket med 0,89 
procentenheter och något över läns-
snittet som är 22,25 procent.

En balanserad flerårsbudget
Målet är uppfyllt

Soliditeten ska förbättras under plan-
perioden
Soliditeten har försämrats från före-
gående år från 50,2 procent till 46,4 
procent.

Budgetförutsättningar
Fullmäktige beslutade om ett 

utgiftstak på 720 miljoner kronor 
för budgetåret 2004. Utgiftstaket 
baseras på beräknade skatteintäkter 
och generella statsbidrag. I utgiftsta-
ket inräknas samtliga verksamheters 
nettokostnader, avskrivningar och 
finansnetto. I budgeten för 2004 fast-
ställdes kompensationen för beräk-
nad lönekostnadsökning till två 
procent. Det innebar en total upp-
räkning av lönerna med 10,5 miljoner 
kronor till nämnderna. Kompensa-
tionen för lönekostnadsökningen 
innebar ett rationaliseringsbehov 
på cirka en procent av personalkost-
naderna. Ingen kompensation för 
övriga verksamhetskostnader utgick 
i budgeten vilket också medförde ett 
besparingsbeting på de olika verk-
samheterna. Beslut om engångsan-
slag på 5,5 milj kr fattades. Utöver 
detta utökades nämndernas bud-
getramar med totalt 7,8 milj kr för-

söka särskilda pengar för olika insat-
ser. Varje år finns 300 000 kronor till 
förfogande för byutveckling. Många 
fördelar förväntas av projektet och 
att demokratin får en skjuts framåt 
samtidigt som den ekonomiska och 
sociala utvecklingen inte enbart 
omfattar centralorten och alla dess 
skilda aktörer. 
 
Varuförsörjning 
I kommunen bor 51 procent av 
befolkningen utanför tätorten. 
Landsbygdsbutikerna har därför en 
central betydelse för byborna. Buti-
ker finns i Morjärv, Nyborg, Påläng, 
Sangis, Båtskärsnäs och Vitvattnet. 
Butiken i Bondersbyn har stängts 
under hösten 2004.  Under året har 
alla övriga butiker utfört hemsänd-
ning av dagligvaror. De som utför 
hemsändningen får bidrag med 80 
kronor per tillfälle av kommunen. 
Kommunen får i sin tur 50 procent 
i statsbidrag för utförda hemsänd-
ningar. Totalt har cirka 2 500 hem-
sändningar utförts. Ökningen beror 
på att hemsändning börjat nyttjas i 
flera byar istället för att hemtjänst-
personalen handlar.

Decentralisering ska vara en ledstjärna 
för den kommunala organisationen

Projektet ”Ett bättre jobb”
Under året har alla enheter invol-
verats i arbetet med  projektet ”Ett 
bättre jobb” som genomförts i Kom-
munförbundet regi. Målet är att 
utveckla arbetet genom att utveckla 
medarbetarna. Analyser om utveck-
lingsbehovet i arbetsgrupperna på 
de olika enheterna har genomförts 
och enheterna har arbetat med vad 
som krävs för att bli en IIP-organi-
sation. IIP, Investors in People, är 
en certifiering som kommunen har 
en målsättning att genomföra. Alla 
chefer har genomgått utbildning i 
kommunikativ ledarskap och målet 
är att alla medarbetare ska ha för-
utsättningar för ett nära ledarskap 
från sin chef. För att uppnå detta 
kommer arbetet med att minska 
personalgrupperna att starta. 

Den enskilde brukarens frihet att välja 
ska vara styrande för kommunens service

Regional samverkan
Vi medverkar tillsammans med övriga 
kommuner i Östra Norrbotten, Över-

kalix, Övertorneå och Haparanda, 
i projektet Attraktionskraft Östra 
Norrbotten vars syfte är att utveckla 
samverkan över kommungränserna. 
Samverkan sker också i Högskole-
förbundet Östra Norrbotten samt 
Räddningstjänstsförbundet Östra 
Norrbotten och genom samverkan 
mellan länderna i Barents regionen. 

Medborgarnas skattemedel ska 
användas på ett effektivt sätt

Inom den kommunala världen är 
målet att få ut så mycket verksamhet 
(service/nytta) till kommunmed-
borgarna som möjligt för pengarna. 
Behoven av den kommunala servi-
cen är stora och ständigt ökande. Att 
effektivisera de processer som finns 
inom den kommunala verksamhe-
ten är en del i att frigöra resurser för 
att skapa lyhördhet mot samhällets 
behov. Under året togs ett inrikt-
ningsbeslut om ett gemensamt 
lönekontor för Kalix, Överkalix och 
Övertorneå kommuner med geogra-
fisk placering i Överkalix kommun. 
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Avstämning mot kommunalagens 
balanskrav, mkr 
 2004 2003 2002
Årets resultat enligt 
resultaträkningen –18,7 –11,3 –11,7
Avgår realisations-
vinster –0,2 –0,4 
Avgår realisations-
förluster i samband 
med försäljning +4,6 +0,3 
Avgår realisations-
förluster enligt undan-
tagsmöjlighet +4,3 +10,0 
Justerat resultat –10,0 –1,4 –11,7

Förvaltningsberättelse – Finansiell analys

delat på Kommunstyrelsen en milj 
kr, Tekniska nämnden 0,5 milj kr, 
Socialnämnden 3,5 milj kr plus tre 
milj kr för ökade LSS kostnader. 
Budgeten för interkommunala kost-
nader till Landstinget utökades med 
fem milj kr. Barn- och grundsko-
lenämnden fick minskad ram med 
3,2 milj kr samtidigt avskrevs 2001 
års underskott på 3,2 milj kr och 75 
procent av det särskilda statsbidra-
get för personalförstärkning tillför-
des nämnden. Gymnasienämnden 
fick en ramminskning med 1,2 milj 
kr men tillskrevs 25 procent av det 
särskilda statsbidraget för personal-
förstärkning i skolan. Fritids- och 
kulturnämnden en ramminskning 
med 0,5 milj kr och Plan- och miljö-
nämnden en ramminskning med 0,3 
milj kr. 

Kommunallagens balanskrav
Huvudprincipen i kommunallagens 
balanskrav innebär att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna. Realisa-
tionsvinster ska inte medräknas i 
intäkterna då avstämning mot ba-
lanskravet görs. Vid försäljningar i 
samband med avveckling av verk-
samhet får dock realisationsvinster 
medräknas. Realisationsförluster ska 
medräknas vid avstämning mot 
balanskravet utom vid försäljning 
i samband med avveckling av verk-
samhet och försäljning som medför 
framtida lägre kostnader. Justering 
kan också ske om synnerliga skäl 
finns att inte reglera ett negativt 
resultat. Balanskravet berör inte 
direkt de kommunala företagen. 
Indirekt omfattas även dessa då 
medel för förlusttäckning från kom-
munen belastar resultaträkningen.

Avstämning mot balanskrav
Kommunen klarar inte kommu-
nallagens krav på balans för 2004. 
I enlighet med undantagsregeln i 
Kl 8 kap 5 § åberopas synnerliga 
skäl vid avstämning av balanskra-
vet med totalt 8,9 miljoner kronor. 
Av denna summa avser 4,6 miljoner 
kronor realisationsförluster som 
innebär minskade driftkostnader i 
framtiden. De avser gamla brandsta-
tion 423 kkr, Björkfors skola 1 738 
kkr, Gammelgårdens dagis 587 kkr, 
bostadsrätter 14 kkr samt avyttring 

av Stenbäckens gruppboende med 
1 875 kkr. Realisationsförlusten för 
Stenbäckens gruppboende efter för-
säkringsreglering uppgick till 3 292 
kkr. Mellanskillnaden har reglerat 
merkostnader för social- och tekniska 
förvaltningarna i samband med bran-
den. Resterande del 4 348 kkr avser 
borgensinfriande för bostadsrätts-
föreningen Djuptjärn som försattes 
i konkurs 2003. I samband med fas-
tighetsreformen i början av 1990-
talet förändrades förutsättningarna 
för bostadssektorn. Bostadsrättsföre-
ningar byggda i slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet drabba-
des hårt. Under denna tid var det i 
bostadsfinansieringsförordningen 
krav på att kommuner vid nyproduk-
tion av bostäder skulle ställa kommu-
nal borgen. Synnerliga skäl åberopas 
på detta borgensåtagande eftersom 
externa omvärldsfaktorer som kom-
munen själv inte kunnat påverka 
orsakat förlusten. 

Efter avstämning mot kommu-
nallagens balanskrav uppgår det 
justerade resultatet till –10 miljoner 
kronor för 2004. Realisationsvinster 
på 172 kkr som avser realisations-
vinster i pensionsmedelsförvalt-
ningen har avräknats i det justerade 
resultatet. Realisationsförluster som 
uppkommit i pensionsmedelsför-
valtningen ingår med –469 kkr. 

Kommunen har inte kunnat åter-
ställa 2002 års negativa resultat på 
–11,7 miljoner kronor inom den före-
skrivna tvåårsregel i balanskravet. 
Fullmäktige har fattat beslut om att 
återställa 2003 års negativa resultat 
på –1,4 miljoner kronor under 2005. 

God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på god ekono-
misk hushållning sträcker sig längre 
än balanskravet och där ligger även 
ett krav på att det råder en sund eko-
nomi i kommunen. Huvudregeln är 
att negativa årsresultat ska regleras 
under de närmaste två följande åren, 
det vill säga den negativa föränd-
ringen av det egna kapitalet ska åter-
ställas inom två år. Fullmäktige har 
beslutat att 2004 års justerade resul-
tat –10 miljoner kronor återställs 
med fem miljoner kronor under 2005 
och med fem miljoner kronor under 

2006. Kommunen infriar därmed 
kommunallagens krav på att reglera 
2004 års negativa resultat inom den 
föreskrivna tvåårsperioden. Det inne-
bär att kommunen ska återställa dels 
2003 års justerade resultat med –1,4 
miljoner kronor och dels halva 2004 
års justerade resultat med –5 miljo-
ner kronor under budgetåret 2005.

Årets resultat
Årets redovisade resultat är negativt, 
–18,7 miljoner kronor. Resultatet 
innehåller jämförelsestörande kost-
nader med 15,2 miljoner kronor som 
är befarade förluster vid infriande av 
borgensåtaganden och realisations-
förluster med 6,1 miljoner kronor. 
Uppskrivning av pensionsmedel 
till lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärdet enligt rekommen-
dation från Rådet för kommunalre-
dovisning har gjorts med 1,5 miljoner 
kronor. Därutöver ingår realisations-
vinster med 0,2 miljoner kronor som 
avser pensionsmedel som är place-
rade hos Öhman fondförvaltning

Var kommer pengarna ifrån?
Kommunens intäkter uppgick till 
904,6 miljoner kronor, en ökning 
med 12,7 miljoner kronor i jämförelse 
med 2003. Det motsvarar 1,4 procent. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Årets resultat

-11,7

8,0

13,1

 2000      2001     2002      2003     2004

Mkr

-11,3

-18,7

11



600

620

640

660

680

700

720

740

760

Utvecklingen av skatteintäkter 
och statsbidrag samt netto-
kostnader inkl finansnetto

712,1 732,6

734,5

656,4

681,6 700,5

723,2

751,4

648,4

668,4

2000     2001      2002      2003     2004

Nettokostnader 
inkl finnansnetto

Skatter inkl 
statsbidrag

Mkr

Förvaltningsberättelse – Finansiell analys

Kostnaderna uppgick till 923,3 miljo-
ner kronor, en ökning med 20,1 mil-
joner kronor i jämförelse med 2003. 
Det motsvarar 2,2 procent.

Till vad används pengarna?
Av kommunens kostnader är 63 pro-
cent personalkostnader vilket mot-
svarar 584 miljoner kronor. Externa 
verksamheter utgör elva procent, 
vilket motsvarar 103 miljoner kronor. 
Det är till största delen verksamheter 
som finns inom tekniska förvaltning-
ens verksamhetsområde såsom ren-
hållning, snöskottning, väghållning 
och övriga entreprenadverksamheter 
samt konsulttjänster/expertstöd i 
alla kommunens verksamheter. En 
annan stor post är lokalkostnader 
som uppgår till åtta procent av kom-
munens kostnader eller 75 miljoner 
kronor.

Driftredovisning
Nämndernas sammanlagda redovis-
ning uppvisar ett försämrat resultat 
i jämförelse mot budget med 20,5 
miljoner kronor. Det är tio miljoner 
kronor bättre än 2003 då budgetun-
derskottet i nämndernas redovisning 
uppgick till 30,5 miljoner kronor. 
Talen i parentes avser redovisade 
underskott för år 2003. De största 
underskotten finns inom tekniska 
nämnden, –7 milj kr (–8,2 milj kr), 
socialnämnden, –8,3 milj kr (–6,2 milj 
kr), och fritid- och kulturnämnden 
–2,6 milj kr (–0,3 milj kr). För första 
året kan budgeten för LSS-kost-
nader redovisa ett överskott på 0,2 
milj kr (–3,5 milj kr). Interkommu-
nala kostnader till Landstinget för 
Naturbruksgymnasiet visar under-
skott med –1,1 milj kr (– 4,4 milj kr). 
Kommunstyrelsen och plan- och 
miljönämnden visar på överskott i 
jämförelse med budget. Budgeten 
för finansförvaltningen redovisar ett 
underskott på –12,3 milj kr. Det beror 
bland annat på de befarade borgens-
förlusterna som bokförts i enlighet 
med försiktighetsprincipen med 8,7 
milj kr och förluster vid försäljning 
av fastigheter med 4,6 milj kr.

Skatteintäkter och statsbidrag
I 2004 års resultat har den definitiva 
slutavräkningen för 2003 och en 
preliminär slutavräkning för 2004 

bokförts enligt kommunala redovis-
ningsrådets rekommendation. Den 
definitiva slutavräkningen för 2003 
blev –422 kronor per invånare den 
1/11 2002. Av detta har –133 kronor 
per invånare (–2,3 miljoner kronor) 
redovisats i årets resultaträkning. 
Den preliminära slutavräkningen 
för 2004 beräknas bli negativ, –296 
kronor per invånare den 1/11 2003, 
som regleras i januari 2005. Det inne-
bär att –5,3 miljoner kronor belastar 
årets resultat.

Skatteintäkterna blev 545 miljoner 
kronor, en ökning med 10,6 miljoner 
kronor, två procent i jämförelse med 
2003. Statsbidragen blev 187,6 mil-
joner kronor, en minskning med 1,2 
miljoner kronor eller 0,6 procent från 
2003. 

Nettokostnaderna inklusive 
finansnettots andel av skatte-
intäkter och statsbidrag
Kommunens mål är att minska net-
tokostnaderna inklusive finansnettot 
så att de inte blir mer än 95 procent 
av skatteintäkter och statsbidrag för 
att ha en ekonomi i balans och klara 
kommunallagens krav på god eko-
nomisk hushållning. Nyckeltalet är 
viktigt eftersom det visar sambandet 
mellan intäkts- och kostnadsutveck-
lingen för den löpande verksamheten 
över åren. För Kalix som för alla lan-
dets kommuner, är skatteintäkterna 
inklusive statsbidragen den största 
inkomstkällan och används för att 
finansiera verksamheternas kostna-
der, räntekostnader och för att skapa 
utrymme för att egenfinansiera 
investeringar och skapa en långsiktig 
stabil ekonomi. 

Skatteintäkterna inklusive stats-
bidragen ökade med 9,4 miljoner 
kronor som motsvarar 1,3 procent. 
Det beror bland annat på att skatte-
underlaget ökat mer än rikssnittet. 
Under 2004 ökade nettokostnaderna 
inklusive finansnetto med 16,9 mil-
joner kronor som motsvarar 2,3 
procent jämfört med 2003. Under 
sista femårsperioden har skatteintäk-
terna inklusive statsbidrag ökat med 
11,6 procent och nettokostnaderna 
inklusive finansnettot har ökat med 
15,9 procent. Fortsatt minskad folk-
mängd är ett stort hot mot utveck-
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 2000 2001 2002 2003 2004
Likvida medel, milj kr 38,6 26,9 14,5 6,2 27,1
Betalningsberedskap, dagar 17 11 6 2,5 11
Kassalikviditet 92 % 81 % 73 % 36 % 47 %

Årets redovisade skatteintäkter består av följande delposter, milj kr
1 De preliminära månatliga skatteinbetalningarna 548,8

2 Prognos över innevarande års slutavräkning, –296 kr/invånare. 
 Beräknas på invånarantalet 1/11–2003  –5,3

3 Korrigering av prognosen för slutavräkningen 2002 –133 kr/invånare. 
 Beräknas på invånarantalet 1/11–2002 –2,3

4 Regeringen beslutade att 98 kr/invånare av den statliga skatten tillförs 
 kommunerna. Invånarantalet den 1/11–2003 utgör beräkningsgrund. 1,7

5 Mellankommunal kostnadsutjämning  2,1
  Totalt    545,0

lingen. Trots minskad folkmängd 
det senaste året har skatteunderlaget 
utvecklats positivt. Det nya utjäm-
ningssystemet som trädde i kraft 
2004 innebär att kommunen tappar 
707 kronor per invånare under en sju-
årsperiod. Det innebär 12,4 miljoner 
kronor i minskade statsbidrag, vilket 
motsvarar beloppsmässigt en skatte-
höjning på 50 öre fördelat på sju år.  

Årets resultat innebär att andelen 
nettokostnader inklusive finansnetto 
av skatteintäkter samt statsbidrag 
uppgår till 102,6 procent. 

Borgensåtaganden
Infriade borgensförbindelser har 
belastat resultatet med 8,7 miljoner 
kronor. Det avser befarade, inte ännu 
konstaterade förluster i bostadsrätts-
föreningen Djuptjärn 4,3 miljoner 
kronor, Kalix Industrilokaler AB, 
fyra miljoner kronor och Cirkel-
hälsan i Sverige AB 350 000 kronor. 
Kommunens totala engagemang i 
borgensåtaganden uppgår till 523,2 
miljoner kronor. Föregående år upp-
gick borgensåtagandena till 494,8 
miljoner kronor. Tillsammans med 
pensionsförpliktelser intjänade före 
1998 uppgår kommunens samlade 
ansvarsförbinder till  954,2 miljoner 
kronor. Föregående år uppgick de 
totala ansvarsförbindelserna till 917,4 
miljoner kronor. Pensionsförpliktel-
serna som inte tagits upp i balans-
räkningen uppgår till 426,6 miljoner 
kronor. Motsvarande siffra för 2003 
var 422,6 miljoner kronor

Riskbedömning
Borgensåtagandena till de kommun-
ägda bolagen Kalix Industrihotell 
AB, Stiftelsen Kalixbo och Rädd-
ningstjänstförbundet Östra Norrbot-
ten uppgår totalt till 434,6 miljoner 
kronor. Det innebär att 83 procent av 
borgensåtagandena är säkerheter för 
lån i kommunens egna bolag. Bor-
gensåtagandet till KIAB uppgår till 
152,3 miljoner kronor, till Stiftelsen 
Kalixbo 277,1 miljoner kronor och 
till Räddningstjänstförbundet 5,3 
miljoner kronor. Borgensåtagandena 
till de egna bolagen har ökat med 
48,1 miljoner kronor sedan föregå-
ende år. Av borgensåtagandena avser 
15,1 miljoner kronor åtaganden för 

egna hem. Det är en minskning av 
riskexponeringen till privatpersoner 
sedan föregående år med 2,1 miljoner 
kronor. Det kommunala förlustan-
svaret utgör 40 procent av de beviljade 
krediterna för egna hem. Borgenså-
tagandena till bostadsrättsförening-
arna uppgår till 59,9 miljoner kronor. 
2003 uppgick åtagandet till 76 miljo-
ner kronor. Den stora minskningen 
beror främst på infriandet av bor-
gensåtagandet för bostadsrättsför-
eningen Djuptjärn, men även av att 
föreningarna har amorterat sina lån. 
De övriga borgensåtagandena avser 
säkerheter för lån till föreningar med 
12,9 miljoner kronor där borgenså-
tagandet till Kalix Golf med 9,9 mil-
joner kronor och ABF Kalix med 2,7 
miljoner kronor är de största. 

Balansräkningen
Balansräkningens omslutning ökade 
med 24,3 miljoner kronor till 829,3 
miljoner kronor.  Anläggningstillgång-
arna ökade under året med åtta 
miljoner kronor till 759,4 miljoner 
kronor. Omsättningstillgångarna ökade 
med 16,2 miljoner kronor till miljo-
ner kronor. Det beror främst på att de 
likvida medlen ökade under året.

Likviditeten 
Likviditet är ett mått på kortsiktig 
betalningsförmåga, att betala i rätt 
tid när skulderna förfaller. Kassalik-
viditeten utgör förhållandet mellan 
omsättningstillgångar (exkl. förråd) 
och kortfristiga skulder. Kassalikvidi-
teten har ökat det senaste året till 47 
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procent. Ett annat mått att beskriva 
likviditeten är betalningsberedska-
pen. Betalningsberedskapen för 2004 
är elva dagar. De likvida medlen, det 
vill säga tillgångarna i kassa, bank 
och på postgiro, ökade under året 
med 20,9 miljoner kronor till 27,1 
miljoner kronor.

Långfristiga skulder
Med långfristiga skulder avses skul-
der som har en löptid som överstiger 
ett år. Det är uteslutande banklån. 
Under året har kommunen ökat de 
långfristiga lånen med 46 miljoner 
kronor till 253,5 miljoner kronor. Av 
dessa utgör 46 procent, 117 miljoner 
kronor lån som ska villkorsändras 
inom ett år eller som är rörliga lån. Vi 
ska inte  amortera något på de lång-
fristiga lånen nästa år. Det innebär 
att vi inte överfört någon del av den 
långfristiga skulden till kortfristig 
skuld. Genomsnittsräntan för kom-
munens lån är 4,1 procent vid års-
skiftet. Kommunen har inga skulder 
i utländsk valuta.

Finansiella leasingavtal
Enligt kommunalredovisningsrådets 
rekommendation nr 13 redovisning 
av leasingavtal, har 16 stycken eta-
nolbilar som kommunen tecknat 
treåriga leasingavtal redovisats som 
finansiella leasingavtal. Det innebär 
att anskaffningsvärdet på två miljo-
ner kronor har bokförts som inves-
tering och motsvarande belopp har 
upptagits i redovisningen som en 
övrig långfristig skuld. Inga avskriv-
ningar har gjorts under året och inga 
leasinghyror har betalats eftersom 
dessa leasingavtal tecknats i slutet av 
året. 

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten visar kommunens lång-
siktiga finansiella styrka. Soliditeten 
är förknippad med skuldsättnings-
graden. Om finansiering sker med 
större delen lånade medel minskar 
soliditeten och skuldsättningsgraden 
ökar. Soliditeten anger hur stor del 
av totala tillgångarna som är finan-
sierade med eget kapital. En alltför 
låg soliditet minskar utrymmet för 
ytterligare upplåning och en på sikt 
vikande soliditet kan få till följd att 
kommunen måste höja skatter och 

avgifter eller minska sin kostym. 
Målet är att förbättra soliditeten 
genom att öka det egna kapitalet 
och minska skulderna genom att en 
större andel av investeringarna egen-
finansieras. Soliditeten har minskat 
till 46,4 procent. Skuldsättningsgra-
den ökat till 53,6 procent. 

Investeringsredovisningen
Under året uppgick nettoinvestering-
arna i anläggningstillgångar till 48,5 
miljoner kronor vilket är en minsk-
ning med 18,2 miljoner kronor i 
jämförelse med år 2003 då nettoinve-
steringarna uppgick till 66,7 miljoner 
kronor. De största investeringspro-
jekten under året har varit:

Ombyggnad av kök i Innanbäckens 
skola,  4 731 kkr
Inköp av fastigheten Motorn 3, 
3 400 kkr
Ombyggnad av Innanbäckens låg- 
och mellanstadieskola, 2 810 kkr
Vatten- och avloppsledningsnät, 
Bredviken, 1 887 kkr
Reinvesteringar i huvudledningar, 
1 815 kkr

Finansieringsanalyser, betalflödesrap-
porter eller kassaflödesanalyser är 
tre benämningar på en rapport som 
huvudsakligen visar hur verksam-
hetens investeringar är finansierade. 
Det som skiljer en finansieringsana-
lys från en betalflödesrapport eller 
kassaflödesanalys är främst den 
metod som används för att upprätta 
den och hur den aktuella rapporten 
eller analysen är strukturerad inne-
hållsmässigt. Rådet rekommenderar 
i sitt utkast att kommuner och lands-
ting upprättar en kassaflödesrap-
port. Rådet menar att likvida medel 
är ett konkret, lättbegripligt begrepp 
som bör användas i stället för rörel-
sekapital. Rådet rekommenderar 
också att rapporten delas in i den 
löpande verksamheten, investering 
och finansiering. En sektorindelad 
rapport visar på ett lättillgängligt sätt 
en verksamhets tre grundläggande 
flöden, medan en indelning i tillförda 
och använda medel uppvisar tydliga 
brister. För kommunen redovisar 
vi både finansieringsanalysen och 
kassaflödesrapporten i denna årsre-
dovisning. I finansieringsanalysen 
återfinns information om vad som 

Lånens fördelning avseende 
tidpunkter för villkorsändring
 Milj kr Andel
< 1år 117,0 46 %
1–5 år 132,6 52 %
> 5 år 3,9 2 %
Totalt 253,5 100 %

Finansiella leasingavtal
Avtalstidpunkt  2004
Typ av avtal, etanolbilar 16 st
Löptid  3 år
Anskaffningsvärde, kkr 2 028
Årets avskrivningar 0
Ackumulerade avskrivningar 0 •
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påverkat rörelsekapitalet under året, 
dels positivt (tillförda medel), dels 
negativt (använda medel). Eftersom 
rörelsekapitalbehovet i huvudsak är 
oförändrat så anger internt tillförda 

medel kommunens förmåga att med 
egna medel investera i anläggnings-
tillgångar och/eller amortera på 
lånen.

Miljoner kr 2004 2003 2002 2001 2000
Internt tillförda medel 26,6 37,6 31,3 51,2 46,1
Nettoinvesteringar 48,5 66,7 58,9 64,3 22,5
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Personalredovisning

Personalkostnaderna är kommunens 
största del av kommunens kostna-
der och uppgick till 584 miljoner 
kronor, 63 procent av verksamhetens 
kostnader, varav 353 miljoner kronor 
avser direkta löner och 148 miljo-
ner kronor avser arbetsgivaravgifter. 
Antalet anställda personer inklusive 
timvikarier är cirka 2 100 personer 
räknat som snitt under året. Antalet 
anställda timvikarier varierar mycket 
kraftigt under året och även sysselsätt-
ningsgraden för dessa. Vid mätdatum 
2004-12-31 var 2 836 personer registre-
rade som sysselsatta i kommunen. 

Antal årsarbetare
Under 2004 var 1 540 personer tills-
vidareanställda i kommunen. Det 
motsvarar 1 374 årsarbetare. Det är 30 
årsarbetare färre än 2003 vilket mot-
svarar en minskning med två procent. 
Det beror främst på färre årsarbetare 

inom socialförvaltningens och barn- 
och grundskoleförvaltningen.

Anställningsformer såsom tillsvi-
dare-, projekt-, visstid- och timanställ-
ningar varierar mellan förvaltningar 
och under året. Tjänstledigheter 
från ordinarie tjänster för att arbeta 
på andra tjänster inom kommunen 
försvårar jämförbarhet när vissa ordi-
narie tjänster blir vilande. Sysselsätt-
ningsgrader och att personer kan 
ha flera anställningar under samma 
tid gör att begrepp som personer, 
anställningar, avlönade, sysselsatta 
kan tolkas olika. Beroende på när 
registrering av nya anställningar och 
ändringar av anställningar görs kan 
statistiken variera.

Bonus-/kompetensutvecklings-
program
Kommunstyrelsen beslutade 2002 
om ett treårig försök med en modell 

Antal årsarbetare per 31 december
 2004 2003 2002 
Administrativa 
enheten 14,0 15,0 11,0
Dataenheten 5,8 5,8 5,8
Kanslienheten 9,2 7,8 8,8
Utvecklings-
enheten 25,3 17,1 19,0
Barn- o utbildnings-
förvaltning 486,6 495,9 505,2
Fritids- och kultur-
förvaltningen 23,8 26,2 25,8
Gymnasie-
förvaltningen 117,8 120,6 117,4
Plan- och miljö-
förvaltningen 8,0 7,0 7,0
Social-
förvaltningen 578,5 603,3 622,5
Tekniska 
förvaltningen 105,1 105,2 113,2
Summa 1 374 1 404 1 436

Personalredovisningen Mätdatum 2004 12 31
 Antal tillsvidare- Antal månadsav- *Antal månadsav- *Antal sysselsatta *Antal syssel- Faktisk syssel- Vilande  Medelålder
 anställda personer lönade (tillsv +  lönade (tillsv + årsarbetare satta personer sättningsgrad i antal  Månads-
 (inkl vilande) visstid) årsarbetare visstid) personer (månad + tim) (månad + tim) Månadsavlönade personer avlönade

Administrativa enheten 14 15,0 15 15,0 15 100,00 2 49,3
Dataenheten 6 5,8 6 5,8 6 95,00 1 38,0
Kanslienheten 11 9,3 11 9,8 14 82,50 0 53,1
Utvecklingsenheten 27 36,3 39 40,6 61 85,04 5 49,0
Barn- utbildningsförvaltningen 514 563,5 597 570,3 869 87,78 26 46,6
Fritid- och kulturförvaltningen 25 32,0 35 34,2 53 88,75 4 46,1
Gymnasieförvaltningen 120 142,1 150 143,6 170 92,88 6 48,3
Plan- och miljöförvaltningen 8 8,0 8 8,0 8 100,00 1 38,6
Socialförvaltningen 693 661,4 777 752,3 1 480 84,38 179 44,0
Tekniska förvaltningen 122 116,4 132 118,1 160 80,83 5 50,1
Totalt 1 540 1 589,7 1 770 1 697,5 2 836 86,44 229 45,9
*exklusive vilande
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för att öka de anställdas engagemang 
i ekonomiska frågor. Modellen inne-
bär att 50 procent av redovisat över-
skott i förhållande till budget för en 
resultatenhet tillfaller personalen i 
form av kompetensutvecklingsbo-
nus. Bonusbeloppet är begränsat till 
max 5 000 kronor per person. För 
2004 har 19 resultatenheter redovisat 
överskott i förhållande till budget. 
Av dessa finns 13 resultatenheter 
inom socialförvaltningen. Totalt 
har enheterna redovisat 3,8 miljoner 
kronor i resultatöverskott i förhål-
lande till budgeten 2004. Av dessa 
har 1,1 miljoner kronor återförts 
till resultatenheterna såsom kom-
petensutvecklingspengar. Beloppet 

har periodiserats så att de ingår i det 
redovisade resultatet för 2004.

Frisknärvaro 
45 procent av kommunens anställda 
hade inte någon sjukfrånvarodag under 
2004. Det är en procent lägre än 2003 
då siffran var 46 procent. Ytterligare 25 
procent av kommunens anställda hade 
max sju dagars sjukfrånvaro under 
2004. Det är en procent bättre än 2003 
då siffran var 24 procent. 

Sjukfrånvaro
I snitt är varje anställd i kommunen 
sjukskriven 37 dagar per år. Det är en 
förbättring sedan 2003 med tre dagar 
per anställd. Från och med den 1 juli 
2003 är samtliga arbetsgivare skyl-

diga att redovisa uppgifter om sjuk-
frånvaro i årsredovisningen. Syftet är 
att skapa material som är jämförbart 
över sektorsgränser. 

Medelålder
Den totala medelåldern är 45,9 år. 
För 2003 uppgick medelåldern till 47 
år.  Männens medelålder uppgår till 
47,1 år och kvinnornas till 45,6 år.

Sysselsättningsgrad för 
vårdbiträden
Redovisningen av hel- och deltidsan-
ställningar under år 2004 visar att 29 
procent av vårdbiträdena arbetar 100 
procent. Det är en ökning med två 
procentenheter. Av vårdbiträdena 
har 85 procent en sysselsättnings-
grad på 75 procent eller mer.

Pensionsavgångar
Enligt nya bestämmelser i LAS har 
arbetstagare rätt att kvarstå i anställ-
ning till 67 år. Det medför att avgång-
arna blir svårare att beräkna än tidigare. 
Om alla nuvarande tjänster ersätts i 
samband med pensionsavgångarna 
så uppgår rekryteringsbehovet de när-
maste fem åren till 123 personer. 

Lönekartläggning
Jämställdhetslagen säger att arbets-
givare med fler än tio anställda ska 
göra en årlig lönekartläggning. Syftet 
är att upptäcka, åtgärda och förhin-
dra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika 
eller likvärdigt arbete. I enlighet med 
kommunens jämställdhetsplan 2004 
har en lönekartläggning genom-
förts. Kartläggningen omfattar 1 601 
anställda. De anställda består av 16 
procent män som har 19 procent av 
lönen. Motsvarande gäller att kvin-
nor utgör 84 procent av de anställda 
och de har 81 procent av lönen. Med-
ellönen för männen är 22 505 kronor 
i månaden och för kvinnor 18 967 
kronor i månaden. Lönekartlägg-
ningen har gjorts med hjälp av det 
databaserade verktyget ”Lönevågen”.

Pensionsåtagandet
Pensionsskulden kan sägas motsvara 
det belopp som skulle behöva reser-
veras för att pengarna ska räcka till 
framtida pensionsutbetalningar. I 
skulden tas hänsyn till pengarnas 
förräntning, hur stora belopp som 

Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
 Sjukfrånvaro timmar 
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid 308 751 2 080 310 831 9,4 %
Sammanlagd ordinarie arbetstid 3 086 815 205 402 3 292 217 

Sjukfrånvaro i procent längre än 59 dagar av totalt sjukfrånvarotid
 Sjukfrånvaro dagar 
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Sjukfrånvaro >59 dagar 58 605 114 58 719 70,4 %
Total sjukfrånvarotid  82 783 638 83 421 

Sjukfrånvaro för kvinnor i procent av kvinnors arbetade tid
 Sjukfrånvaro dagar 
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid Kvinnor 279 229 1 758 280 987 10,7 %
Sammanlagd ord arbetstid Kvinnor 2 469 903 150 566 2 620 469 

Sjukfrånvaro för män i procent av mäns arbetade tid
 Sjukfrånvaro dagar  
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid Män 29 522 322 29 843 4,4 %
Sammanlagd ord arbetstid Män 616 913 54 836 671 748 

Sjukfrånvaro för 29 år och yngre i procent av redovisad arbetad tid för gruppen
 Sjukfrånvaro dagar 
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid <= 29 år 8 541 723 9 263 3,5 %
Sammanl ord arbetstid <= 29 år  160 185 100 806 260 991 

Sjukfrånvaro för 30-49 år i procent av redovisad arbetad tid för gruppen
 Sjukfrånvaro dagar
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid 30-49 år 121 273 1 023 122 296 7,9 %
Sammanl ord arbetstid 30-49 år  1 470 222 69 388 1 539 610 

Sjukfrånvaro för 50 år och äldre i procent av redovisad arbetad tid för gruppen
 Sjukfrånvaro dagar 
 Månadsavlönad Timavlönad Totalt Procent
Total sjukfrånvarotid >= 50 år 178 937 334 179 271 12,0 %
Sammanl ord arbetstid >= 50 år  1 456 409 35 208 1 491 616
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Sysselsättningsgrad för 
vårdbiträden
Procent Antal 2004
0-49 6
50-74 81
75-99 322
100  166
Totalt 575

Procent Antal 2003
0-50   5
51-75  64
76-99  327
100  145
Totalt 541

Sysselsättningsgrad för 
vårdbiträden
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Pensionsavgångar
 65år och
Anställningskategorier  äldre 64 år 63 år 62 år 61 år Totalt
Administratörer/handläggare  2 4 3 2 11
Barnskötare/dagbarnvårdare  1  1 2 4
Behandlingsassistenter 1     1
Bibliotekarie/biblioteksass.   1 1  2
Elevassistenter   1   1
Enhetschefer m fl ledare 3 1  2 1 7
Förskollärare/fritidspedagoger  1 1  2 4
Lokalvårdare 1 2 2   5
Lärare/adjunkter 7 15 4 10 8 44
Teknisk personal (tekniker, 
förråd/parkarbetare, förare m fl)   2 4 1 7
Sjuksköterskor     2 2
Skolmåltidsbiträden/kock 1 1 1 2 1 6
Socialsekreterare     1 1
Vårdare/vårdbiträden 1 5 6 5 7 24
Övrigt* 1  1 1 1 4
Totalt 15 28 23 29 28 123
*Ingenjör, talpedagog, syokonsulent, projektledare

Kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel, milj kr 
 2004 2003 2002
Pensioner intjänade tom 1997: Ansvarsförbindelser; 
pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 426,6 422,6 413,2

Pensioner intjänade from. 1998: 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 40,1 38,2 37,6

Finansiella placeringar av pensionsmedel, bokfört värde 19,5 18,2 15,2

Återlåning  20,6 20,0 22,4

ska betalas ut samt när och hur länge 
pengarna ska betalas ut. Skulden för 
en anställd byggs upp successivt fram 
till pensionsåldern och beräknas av 
kommunernas pensionsanstalt, KPA. 
Den nya kommunala redovisningsla-
gen innebär att pension som har 
intjänats till och med 1997 redovisas 
som ansvarsförbindelse. Kommunen 
har en ansvarsförbindelse på 426,6 
miljoner kronor som avser framtida 
pensionsförpliktelser. Pension intjä-
nad från 1998 samt all visstidspen-
sion har bokförts med 40,1 miljoner 
kronor som en avsättning för pen-
sioner i balansräkningen. Av detta 
belopp avser 1,9 miljoner kronor 
årets förändring av pensionsskulden 
som har belastat resultatet som en 
kostnad. Under 2004 har pensions-
utbetalningarna varit 12,6 miljoner 
kronor. Pensionsutbetalningar för 
den individuella delen uppgick till 
19,1 miljoner kronor.

Kommunen gav i slutet av år 2000 
Öhmans kapitalförvaltning AB i upp-
drag att placera 20 miljoner kronor 

i avsatta pensionsmedel i syfte att 
skapa långsiktig värdetillväxt. Res-
terande medel för täckande av avsatta 
pensionsmedel i balansräkningen, 
20,6 miljoner kronor har återlånats. 
Avkastningsmålet för placeringen är 
att minst nå en real avkastning om 
fyra procent per år sett över rullande 
femårsperioder. Placeringen har inte 
gett någon avkastning de fyra första 
åren. Aktiemarknaderna i Sverige och 
i utlandet har under året utvecklats 
positivt i jämförelse med bottenåret 
2002. Totalindex under året hamnade 
på +11,09 procent. Under 2003  var 
den siffran +14,79 procent. Som jäm-
förelse kan nämnas att index för 2002 
var –33,37 procent. Portföljens utveck-
ling var +8,82 procent. Portföljens 
utveckling var 2,27 procentenheter 
sämre än index. Under 2003 var port-
följens utveckling +19,43 procent. För 
2002 var utvecklingen –36,01 procent. 

De placerade pensionsmedlen 
har kommunen klassificerat som 
en finansiell anläggningstillgång 
i balansräkningen eftersom inne-
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Placering av pensionsmedel, milj kr
Tillgångsslag 2004 2004 2003 2003
 Anskaffnings- Marknads- Anskaffnings- Marknads-
 värde värde värde värde
Aktier svenska 7,8 7,4 7,3 6,2
Utländska placeringar 3,8 3,9 5,1 4,8
Summa aktier 11,6 11,3 12,4 11,0
Obligationer 5,5 5,8 5,5 5,4
Kort placering 2,4 2,4 1,8 1,8
Summa räntebärande 7,9 8,2 7,3 7,2
Summa aktier och 
räntebärande fondandelar 19,5 19,5 19,7 18,2
Kassa 0,3 0,3
Totalt 19,8 19,8 19,7 18,2

Utveckling av pensionsmedel avsatta för placering, kkr 
Tillgångsslag *Genomsnittlig  Direktavkastning  Direktav- Orealiserad  **Avkastning/
 finansiell placering, (realiserad), kkr kastning avkastning, kkr Genomsnittlig 
  bokfört värde    finansiell placering
Aktier, svenska 6 838 - 128 -1,9 % - 315 - 6,5 %
Utländska placeringar 4 329 - 76 - 1,8 % 79 0,0 %
Summa aktier 11 168 - 204  -1,8 % - 236 - 3,9 %
Obligationer 5 620 150 2,7 %  255 7,2 %
Kort placering 2 079 22 1,1 %  15 1,8 %
Summa räntebärande 7 699 172 2,2 % 270 5,8 %
Summa aktier och ränte-
bärande fondandelar 18 867 - 32 - 0,2 % 34 0,0 %
Kassa 147 1 1 %  1 %
Totalt 19 014 -31 - 0,2 % 34 0,0 %
*Genomsnittlig finansiell placering beräknas genom formeln: (bokfört värde 2004 + bokfört värde 2003)/2.
**Realiserad och orealiserad avkastning i relation till genomsnittlig finansiell placering. 
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havet enligt kommunfullmäktiges 
beslut har ett långsiktigt perspektiv. 
Rådet för kommunal redovisning 
har lämnat ut en rekommendation 
avseende klassificering av finansiella 
tillgångar som är avsedda att använ-
das för fullgörandet av pensionsför-
pliktelser. I denna rekommenderar 
rådet att placeringsmedel som klas-
sificerats som anläggningstillgång 
ska, med hänsyn till att kommuner 
och landsting förvaltar allmänna 
medel, på motsvarande sätt som 
gäller för värdering av omsättnings-
tillgångar, tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga 

värdet (det vill säga marknadsvärdet) 
på balansdagen. De placerade pen-
sionsmedlen har i balansräkningen 
skrivits upp till anskaffningsvärdet 
den 31 december 2004 med 1,5 mil-
joner kronor under 2004. Uppskriv-
ningen har förbättrat årets resultat 
med motsvarande belopp. 

Kommunfullmäktige har antagit 
särskilda föreskrifter för förvaltning 
av medel avsatta för pensionsför-
pliktelser. Syftet med föreskrifterna 
är att skapa regler för hur placering 
av pensionsmedel ska bedrivas och 
rapporteras. Vid förvaltning av pen-
sionsmedlen har ett globalt inves-

teringsperspektiv antagits. Enligt 
kommunens föreskrifter får place-
ringar göras i svenska och utländska 
aktier, depåbevis och aktierelaterade 
instrument som är noterade på OM 
Stockholmsbörsen samt räntebä-
rande värdepapper emitterade i 
svensk och utländsk valuta. Place-
ring i utländska aktier noterade på 
utländsk börs kan endast ske genom 
förvärv av andelar i aktiefonder. Av 
etiska skäl undviks placeringar i före-
tag som har sin huvudsakliga verk-
samhet inom alkohol, spel, tobak 
och vapentillverkning. 
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MÅL  kg/invånare 2004 2003 2002 Kommentar
Avlopp
Minska deponerad mängd avloppsslam 170 152 159 En minskning med cirka 12 % har skett
    under 2004.
Total avfallsmängd
Minska totala mängden avfall till deponi 404 353 696 En minskning med nästan 14 % har  skett  
    under 2004.
Hushållsavfall
Minska hushållsavfallsmängden till deponi 242 225 258 En ökning med cirka 8 % har skett under 2004. 

Insamlat avfall för återvinning, där producentansvar föreligger från hushåll och verksamheter

Öka insamlad mängd papper Ingen uppgift Ingen uppgift 93  

Öka insamlad mängd glas Ingen uppgift 10,6 8,2 

Öka insamlad mängd plast  3,2 3,2  

Ökad insamlad mängd metall 4,17 2,3 2,3  En i det närmaste dubblering av det insamlade
    materialet har skett under 2004.   
 
Summa insamlat avfall Ingen uppgift Ingen uppgift 106,7 

Övrigt insamlat avfall    
Ökad  insamlad mängd avfall som  7,9 7,8 5,6  Insamlad mängd låg på ungefär samma nivå 
går att återanvända    som 2003.

Miljöredovisning
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Förvaltningsberättelse – Den sammanställda redovisningen

I den sammanställda redovis-
ningen ingår, förutom kommunen, 
Stiftelsen Kalixbo (100 %), Kalix 
Industrihotell AB (100 %), Rädd-
ningstjänstförbundet Östra Norr-
botten (52,7 %), Högskoleförbundet 
Östra Norrbotten (47,37 %) och 
KB Kalix Nya Centrum 1 (40 %). 
Den sammanställda redovisningen 
skapar en helhet av de delar som 
utgörs av enheternas resultat- och 
balansräkningar. Utgångspunkten 
är att de ska ses som en ekonomisk 
enhet med ett resultat och ett eget 
kapital. Det innebär att transaktio-
ner mellan enheterna har elimine-
rats. ”Koncernbokslutet” är i princip 
fristående från de enskilda enheter-
nas resultat- och balansräkningar, 
men vid arbetet med att upprätta 
den sammanställda resultat- och 
balansräkningen utgår man givetvis 
från respektive enhets redovisning. 

Den sammanställda redovisningen 
har upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. 
Med det menas att endast ägda ande-
lar av dotterföretagens resultat- och 
balansräkningar tas in i den samman-
ställda redovisningen. Förvärvsmeto-
den innebär att anskaffningsvärdet 
för dotterföretagens andelar har 
avräknats mot förvärvat eget kapi-
tal. I det eget kapital ingår, förutom 
kommunens eget kapital, endast den 
del av dotterföretagens eget kapital 
som intjänats efter förvärvet. 

Den sammanställda redovisningen 
uppvisar en förlust på –23,6 miljoner 
kronor. Det är en försämring från 
föregående år då resultatet uppgick 

till –6,8 miljoner kronor. Anled-
ningen till det negativa resultatet 
är främst kommunens och Kalix 
Industrihotell AB redovisar förluster 
för 2004. Övriga förbund och bolag 
redovisar vinster för 2004. 

Årets resultat i Stiftelsen uppgår 
till 207 kkr. Det är i nivå med 2003 då 
årets redovisade resultat uppgick till 
264 kkr. I år har bokslutsdispositio-
ner med 380 kkr påverkat resultatet. 
Stiftelsens resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt var negativt och 
uppgick till –103 kkr. Under 2003 
var Stiftelsens resultat före bok-
slutsdispositioner och skatt 355 kkr.  
Enligt rekommendation från Rådet 
för kommunal redovisning har den 
uppskjutna skatten, som utgör en 
del av (28 %) de obeskattade reser-
verna i Stiftelsen redovisats som en 
avsättning. Resterande del har redo-
visats som eget kapital. 

Kalix Industrihotell AB redovisar 
en förlust på –5 miljoner kronor, en 
försämring med 2,6 miljoner kronor 
i jämförelse med 2003 då förlusten 
blev 2,4 miljoner kronor. Förhyrda 
varma lokalytor uppgick till 73 pro-
cent av uthyrningsbar yta. Kalix Indu-
strihotell har ett helägt dotterbolag, 
Kalix Electropolis AB vars verksam-
het består i att främja utveckling av 
elektronikbranschen. Koncernredo-
visning har inte upprättats med hän-
visning till ÅRL 7 kap 4§.

Räddningstjänstförbundet redovi-
sar en vinst på 408 kkr. Det är en 
resultatförbättring med 242 kkr i jäm-
förelse med 2003. Högskoleförbundet 
redovisar en vinst på 184 kkr. Det är 

en resultatförbättring med 97 kkr i 
jämförelse med 2003. KB Kalix Nya 
Centrum 1 är ett kommanditbolag 
där Kalix kommun är komplemen-
tär med en ägarandel på 40 procent. 
Övriga kommanditdelägare är Stiftel-
sen Kalixbostäder, Rolf Sandlund och 
Nils Lundholm. Bolaget redovisade 
en vinst för 2004 på 22 kkr. 

I den sammanställda redovisningen 
medtas bolag där kommunens äga-
randel uppgår till mer än 20 procent. 
Kommunen har ägarandelar i fler 
bolag men där är Kalix kommuns 
andel mindre än 20 procent: 
• Länstrafiken Norrbotten AB
• Kalix Fjärrvärme AB
• Norrbottens Arkitektbyrå AB
• Kommentus AB
• Kalix Älv ekonomisk förening
• Kalix kommuns Näringslivsstiftelse
• Filmpool Nord AB
• IT Norrbotten AB
• Nenet AB

Den sammanställda redovisningen

Koncernnyckeltal, milj kr 2004 2003 2002 2001 2000
Resultat –23,6 –6,8 –22,4 6,5 0,5
Finansnetto –25,3 –24,5 –32,4 –27,5 –24,3
Balansomslutning 1 321,4 1 279,4 1 221,2 1 226,3 1 159,6
Eget kapital 396,5 417,0 426,0 448,3 432,4
Soliditet 30,0 32,6 34,9 36,6 37,3
Långfristiga skulder 706,9 633,4 595,6 574,3 541,7
Summa skulder 878,2 812,3 756,8 742,4 694,0

De ingående enheternas 
redovisade resultat, milj kr
 2004 2003
Kalix kommun –18,7 –11,3
Stiftelsen Kalixbo (100 %) 0,2 0,3
Kalix Industrihotell AB (100 %) -5,0 –2,4
Räddningstjänstförbundet 
Östra Norrbotten 0,4 0,2
Högskoleförbundet 
Östra Norrbotten 0,2 0,1
KB Kalix Nya Centrum 1 0 0,2
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Förvaltningsberättelse – Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning milj kr
Nämnd Intäkter  Kostnader  Nettokostnader  Nettobudget Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen 21,0 88,2 67,2 68,3 1,1
Kommundel Morjärv 0,6 13,9 13,3 12,3 -1,0
Teknisk förvaltning 138,8 131,8 -7,0 -14,0  -7,0
Gymnasienämnden 22,6 90,7 68,1 67,3 -0,8
    Interkommunala kostnader 0 8,8 8,8 7,7 -1,1
Plan- o miljönämnden 1,5 4,9 3,4 3,5 0,1
Fritids/kulturnämnden 6,6 29,5 22,9 20,3 -2,6
Barn- och grundskolenämnden 23,9 245,7 221,8 220,7 -1,1
Socialnämnden 40,1 301,6 261,5 253,2 -8,3
    LSS kostnader 15,1 30,3 15,2 15,4 0,2
Finansförvaltning 1,1 33,4 32,3 20,0 -12,3
Verksamhetens kostnader och 
intäkter före avskrivningar 271,3 978,8 707,5 674,7 -32,8
     
Avskrivningar  36,4 36,4 36,4 0,0
     
Verksamhetens nettokostnader 271,3 1 015,2 743,9 711,1 -32.8
     
Finansnetto 2,6 10,0 7,4 10,0 2,6
Skatteintäkter/kostnader 732,6   732,6 732,2 -0,4
     
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 1 006,5 1 025,2 -18,7 11,1 -29,8

Investeringsredovisning, milj kr
Nämnd/styrelse Inkomster Utgifter Nettoinvestering Nettobudget Avvikelse
Kommunstyrelse 0,5 1,4 0,9 2,6 1,7
Tekniska nämnden 3,5 43,1 39,6 45,5 5,9
Barn- och grundskolenämnd 0 1,9 1,9 2,9 1,0
Gymnasienämnd  0 0,3 0,3 0,4 0,1
Socialnämnd 0 3,3 3,3 4,0 0,7
Fritids/kulturnämnd 0 2,5 2,5 2,6 0,1
     
Summa nämnder/styrelse 4,0 52,5 48,5 58,0 9,5

Investeringsutfall 2000–2004, netto
Program/år 2004 2003 2002 2001 2000
0 Gemensam kommunadministration 1,0 –5,1 –6,4 –8,3 –6,7
1 Arbete och näringsliv 4,3 –0,1 0 +5,8 13,5
2 Mark och bostäder 1,6 0,1 –1,3 –1,3 –0,2
3 Kommunikationer 4,4 –4,3 –5,5 –19,3 –0,6
4 Fritid och kultur 5,5 –25,0 –25,8 –4,0 –8,8
5 Energi, vatten och avfall 10,8 –5,6 –6,8 –18,0 –5,5
6 Barn och utbildning 15,7 –19,5 –10,9 –16,3 –11,3
7 Socialomsorg och vård 5,2 –7,2 –2,2 –2,8 –7,2
8 Miljö och samhällsskydd 0 0 0 –0,1 4,3
Summa 48,5 66,7 58,9 64,3 22,5

Drift- och investeringsredovisning
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Förvaltningsberättelse – Resultaträkning, Finansieringsanalys

Resultaträkning, milj kr                             2004                                              2003 
 Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Verksamhetens intäkter 1 224,3 167,7 223,7 167,8
Jämförelsestörande intäkter 1 2,3 1,7  
Verksamhetens kostnader 2 –893,0 –861,7 –882,2 –860,6
Jämförelsestörande kostnader 2 -15,2 –15,2  
Avskrivningar 3,8 -49,3 –36,4 -47,0 –35,3
Verksamhetens nettokostnad  –730,9 –743,9 705,5 –728,1
     
Skatteintäkter 4 545,0 545,0 534,4 534,4
Generella statsbidrag och utjämning 5 187,6 187,6 188,8 188,8
Finansiella intäkter 6 3,6 2,6 6,4 5,3
Finansiella kostnader 7 –28,9 –10,0 –30,9 –11,7
Resultat före extraordinära poster  –23,6 –18,7 –6,8 –11,3
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader     
Årets resultat  –23,6 –18,7 –6,8 –11,3

Resultaträkning

Finansieringsanalys, milj kr               2004                                             2003
 Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Resultat före extraordinära poster  –3,6 –18,7 –6,8 –11,3
Justering för avskrivning  49,3 36,4 47,0 35,3
Övriga justeringar     
Ökning av pensionsavsättning  2,3 1,9 1,1 0,6
Realisationsförluster vid försäljning 
av anläggningstillgångar 22 7,0 6,0 2,5 2,5
Ökning andra avsättningar   0,5 0,5 10,5 10,5
Minskning av långfristiga fordringar  0,5 0,5 1,5 
Ökning av långfristiga skulder 23 80,9 48,0 37,9 
Övriga rörelsekapital intäkter  2,1   
Summa tillförda medel  119,0 74,6 93,7 37,6
     
Nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar 24 98,0 48,9 104,8 66,7
Nettoinvesteringar i aktier o andelar  2,4 2,1 4,9 27,3
Ökning av långfristiga fordringar  0,5   
Minskning av långfristiga skulder  6,0 1,2  1,1
Övriga rörelsekapital  kostnader 25 6,0 6,0 0,1 
Summa använda medel  112,9 58,2 109,8 95,1
     
Förändring av rörelsekapital  6,1 16,4 –16,1 –57,5
     
Likvida medel  12,6 20,9 21,7 –8,2
Kortfristiga fordringar  –14,4 -4,9 –20,3 –39,3
Förrådet  0,3 0,2 0,2 0,1
Kortfristiga placeringar     
Kortfristiga skulder  7,6 0,2 –17,7 –10,1
Summa förändring av rörelsekapitalet  6,1 16,4 –16,1 –57,5

Finansieringsanalys
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Förvaltningsberättelse – Balansräkning

Balansräkning, milj kr     2004                                                   2003
 Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar  0,6  0,6 
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader, tekniska anl. 8 1 128,5 665,7 1 093,2 663,7
Maskiner och inventarier 9 50,7 43,4 45,0 38,9
Finansiella anläggningstillgångar 10 41,8 50,3 39,3 48,8
Summa anläggningstillgångar  1 221,7 759,4 1 178,1 751,4
     
Omsättningstillgångar     
Förråd mm  2,3 2,0 2,0 1,8
Kortfristiga fordringar 11 42,5 40,8 56,9 45,6
Kortfristiga placeringar     
Kassa och bank 12  55,0 27,1 42,3 6,2
Summa omsättningstillgångar  99,8 69,9 101,2 53,7
     
Summa tillgångar  1 321,4 829,3 1 279,4 805,0 
   
     
Eget kapital, avsättningar och skulder  
Eget kapital     
Ingående eget kapital  417,0 403,9 426,0 415,2
Justering eget kapital 13 3,1  -2,2 
Årets resultat  -23,6 -18,7 -6,8 -11,3
Summa eget kapital  396,5 385,2 417,0 403,9
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner  14 41,6 40,1 39,2 38,2
Andra avsättningar 15 5,1 5,0 10,8 10,5
Summa avsättningar  46,7 45,1 50,0 48,7
     
Skulder     
Långfristiga skulder 16 706,9 253,5 633,4 206,7
Kortfristiga skulder 17 171,3 145,5 178,9 145,7
Summa skulder   878,2 399,0 812,3 352,4
     
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 321,4 829,3 1 279 ,4 805,0 
    
     
Poster inom linjen     
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  
Panter och borgensåtaganden 18 151,8 523,2 171,6 494,8
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser äldre än -98  19 342,8 342,8 340,1 340,1
Särskild löneskatt, pensionsförpl           83,8 83,8 82,5 82,5
Leasingåtaganden 20 4,4 4,4  
Övriga ansvarsförbindelser 21 8,4  2,0 
Summa ansvarsförbindelser  439,4 431,0 424,6 422,6
     
Summa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser 591,2 954,2 596,2 917,4

Balansräkning

23



Förvaltningsberättelse – Kassaflödesrapport, Noter

Noter

Kassaflödesrapport

Kassaflödesrapport, milj kr                            
   Kommunen 2004
Den löpande verksamheten 
Årets resultat   –18,7
Justering för av- (och ned) skrivningar  36,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  8,4
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   4,8
Ökning/minskning av förråd   –0,2
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  –0,2
Medel från den löpande verksamheten  30,5
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –48,9
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  0,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  –2,0
Medel från investeringsverksamheten  –50,4
  
Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån   48,0
Amortering av skuld   –1,2
Övriga likviditetspåverkande poster   –6,0
Medel från finansieringsverksamheten  40,8
  
Årets kassaflöde  
Årets förändring av likvida medel   20,9

NOTER, milj kr 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2004 2003
Koncernen, intäkterna fördelar sig på följande bolag: 
Kalix kommun 161,6 161,0
Kalix Industrihotell AB 15,2 14,9
Stiftelsen Kalixbostäder 39,6 38,1
Räddningstjänstförbundet ÖN 6,2 6,4
Högskoleförbundet ÖN 3,0 2,2
KB Kalix nya centrum 1,0 1,1
Summa verksamhetens intäkter 226,6 223,7

Kommunen, intäkterna fördelar sig på följande huvudområden:
Försäljning kostersättning mm 9,4 8,3
Taxor och avgifter 86,3 85,3
       Varav avgifter va och renhållning 42,6 42,1
       Varav barnomsorgsavgifter 7,3 7,2
Hyror och arrenden 10,1 10,8
Bidrag 57,4 60,8
Övriga intäkter 6,2 2,6
Summa verksamhetens intäkter 169,4 167,8

 2004            2003
Jämförelsestörande intäkter Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Realisationsvinster 0,2 0,2  
Förtida lösen hyreskontrakt, Stiftelsen 0,6  0,5 
Uppskrivning, pensionsmedel 1,5 1,5 3,7 3,7
Summa jämförelsestörande intäkter 2,3 1,7 4,2 3,7

24



NOTER, milj kr 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2004 2003
Koncernen, kostnaderna fördelar sig på följande bolag:  
Kalix kommun 852,8 832,2
Kalix Industrihotell AB 8,9 8,0
Stiftelsen Kalixbostäder 32,0 27,5
Räddningstjänstförbundet ÖN 10,6 11,3
Högskoleförbundet ÖN 3,0 2,4
KB Kalix nya centrum  0,9 0,8
Summa verksamhetens kostnader 908,2 882,2

Kommunen, kostnaderna fördelar sig på följande huvudområden:
Driftkostnader, material 6,9 8,0
Bidrag 46,3 46,7
       Varav socialbidrag 2,8 5,9
       Varav föreningsstöd 4,7 5,4
       Varav bidrag till kommunägda företag 3,2 8,4
Externa verksamheter (lokaltrafik, utbildningsplatser mm) 84,5 86,1
Konsulttjänster, projektstöd 11,3 9,7
Personalkostnader 584,3 580,2
       Varav direkta löner 353,4 351,4
       Varav sociala avgifter 148,2 145,9
Lokal-/fastighetskostnader 30,3 21,5
Förbrukningsmaterial, elavgifter, ADB/administration, mm 59,5 61,3
Telefon, datakommunikation 6,0 6,4
Resekostnader, annonser, försäkringar, avgift förbund mm 47,8 40,7
Summa verksamhetens kostnader 876,9 860,6

 2004            2003
Jämförelsestörande kostnader Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Realisationsförluster pensionsmedel 0,5 0,5  
Aktieägartillskott, KIAB   –2,0 
Realisationsförluster fastigheter  6,0 6,0  
Befarade kreditförluster 8,7 8,7 10,0 10,0
Summa jämförelsestörande kostnader  15,2 15,2 8,0 10,0

Operationella leasinghyror, kommunen 2004
Under året tecknade avtal: 
Kopieringsutrustning 0,3
Tidigare års leasingavtal: 
Trygghetstelefoner, larm 0,8
Bilar 0,6
Kopieringsutrustning 0,4
Övrigt 0,5
Summa leasinghyror  2,6

Not 3 Avskrivningar 2004 2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Maskiner och inventarier 7,4 6,0 7,8 6,5
Byggnader 41,9 30,3 39,2 28,8
Summa avskrivningar  49,3 36,4 47,0 35,3

Not 4 Skatteintäkter
Kommunalskatteintäkter 2004 2003
Preliminära skatteintäkter 548,8 537,5
Definitiv slutavräkning 2003 (2002) -2,3 1,6
Preliminär slutavräkning 2004 –5,3 -5,1
Inkomstskatt lag 98:147 (”200-kronan”) 1,7 1,7
Mellankommunal kostnadsutjämning 2,1 –1,3
Summa skatteintäkter, netto 545,0 534,4
  
Avräkningsbelopp kronor per invånare
Definitiv slutavräkning –133 286
Preliminär avräkning –296 –289

Förvaltningsberättelse – Noter
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NOTER, milj kr 
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 2004 2003
Generella statsbidrag 68,0 78,0
Inkomstutjämning 39,9 39,9
Kostnadsutjämning 49,4 49,6
Införandetillägg 21,4 21,3
Generellt sysselsättningsstöd 8,9 
Summa generella statsbidragsintäkter, netto 187,6 188,8

Not 6 Finansiella intäkter  2004  2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Räntor rörliga medel 1,3 0,6 0,8 0,1
Räntor, utdelningar på aktier och obligationer 0,8 0,5 1,7 1,3
Uppskrivning pensionsmedel 1,5 1,5 3,7 3,7
Dröjsmålsränta   0,2 0,2
Summa finansiella intäkter 3,6 2,6 6,4 5,3

Not 7 Finansiella kostnader 2004                2003 
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Räntekostnader, långfristiga lån 28,8 9,9 29,2 10,0
Räntekostnader pensioner   1,6 1,6
Övriga räntekostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella kostnader 28,9 10,0 30,9 11,7

Not 8 Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
 2004                  2003
Markreserv Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Ingående bokfört värde 11,7 0,3 11,4 1,0
Nyanskaffningar, försäljningar 1,6 0,4 0,3 
Utgående bokfört värde 13,3 0,7 11,7 0,3
    
Verksamhetsfastigheter    
Ingående bokfört värde 427,0 427,0 400,8 400,8
Nyanskaffningar, försäljningar 15,9 15,9 44,4 44,4
Årets avskrivningar -19,3 - 19,3 -18,2 -18,2
Utgående bokfört värde 423,6 423,6 427,0 427,0
    
Fastigheter för affärsverksamhet    
Ingående bokfört värde 125,5 125,5 125,5 125,5
Nyanskaffningar, försäljningar 8,7 8,7 7,4 7,4
Årets avskrivningar -7,7 -7,7 -7,4 -7,4
Utgående bokfört värde 126,5 126,5 125,5 125,5

Publika fastigheter (vägar, parker)    
Ingående bokfört värde 65,7 65,7 63,7 63,7
Nyanskaffningar, försäljningar 6,2 6,2 4,9 4,9
Årets avskrivningar -3,0 -3,0 -2,9 -2,9
Utgående bokfört värde 68,9 68,9 65,7 65,7
    
Fastigheter för annan verksamhet    
Ingående bokfört värde 438,9 20,1 416,5 20,3
Nyanskaffningar, försäljningar 43,2  34,7 
Årets avskrivningar -11,3 - 0,2 -10,8 -0,2
Utgående bokfört värde 470,9 19,9 438,9 20,1
    
Exploateringsmark    
Ingående bokfört värde 23,7 23,7 23,9 23,9
Nyanskaffningar, försäljningar 1,6 1,6 -0,1 -0,1
Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Utgående bokfört värde 25,2 25,2 23,7 23,7

Förvaltningsberättelse – Noter
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NOTER, milj kr 
Fortsättning Not 8 2004                2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Övriga fastigheter    
Ingående bokfört värde 0,6 0,6 0,6 0,6
Nyanskaffningar, försäljningar  –0,5  
Årets avskrivningar -0,5   
Utgående bokfört värde 0,1 0,1 0,6 0,6
    
Summa ingående bokfört värde 1 093,2 663,7 1 042,4 635,8
Nyanskaffning/försäljning, netto 77,2 32,3 91,7 56,7
Avskrivningar –41,9 –30,3 –39,3 –28,8
Summa utgående bokfört värde 1 128,5 665,7 1 093,2 663,7

Not 9 Maskiner och inventarier              2003                 2002
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Maskiner    
Ingående bokfört värde 2,6 2,6 2,4 2,4
Nyanskaffningar, försäljningar 0,1 0,1 0,6 0,6
Årets avskrivningar -0,2 -0,2 -0,4 -0,4
Utgående bokfört värde 2,5 2,5 2,6 2,6
    
Inventarier    
Ingående bokfört värde 38,3 35,9 35,7 32,8
Nyanskaffningar, försäljningar 8,2 7,0 9,1 9,1
Årets avskrivningar –5,8 –5,4 –6,5 –6,0
Utgående bokfört värde 40,6 37,5 38,3 35,9
    
Transportmedel    
Ingående bokfört värde 4,1 0,4 3,1 0,4
Nyanskaffningar, försäljningar 4,9 3,4 1,7 
Årets avskrivningar –1,4 -0,4 –0,7 
Utgående bokfört värde 7,6 3,4 4,1 0,4
    
Ingående bokfört värde 45,0 38,9 41,2 35,6
Nyanskaffning/försäljning, netto 13,1 10,5 11,4 9,8
Avskrivningar 7,4 -6,0 –7,6 –6,5
Utgående bokfört värde 50,7 43,4 45,0 38,9

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 2004               2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Aktier 38,0 44,4 35,1 42,9
Andelar 1,6 1,4 1,4 1,4
Bostadsrätter 0,2 0,2 0,3 0,3
Anslagstäckta lån   1,5 1,5
Grundfondkapital  2,7  2,7
Övriga långfristiga fordringar 2,0 1,5 1,0 
Summa finansiella tillgångar 41,8 50,3 39,3 48,8

Not 11 Kortfristiga fordringar               2004                  2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Kundfordringar 14,1 16,8 22,0 14,2
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 7,5 4,8 2,8 8,9
Upplupen skatteintäkt 12,5 11,5 7,4 6,1
Mervärdesskatt 7,5 7,4 7,3 7,0
Diverse kortfristiga fordringar 0,9 0,3 17,4 9,4
Summa kortfristiga fordringar 42,5 40,8 56,9 45,6

Not 12 Likvida medel                          2004 2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Kassa   0,1 0,1
Postgiro 1,4 1,4 0,5 0,5
Bank 53,6 25,7 41,7 5,6
Summa likvida medel 55,0 27,1 42,3 6,2

Förvaltningsberättelse – Noter
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Not 13 Eget kapital       2004 2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Ingående eget kapital 417,0 403,9 426,0 415,2
Koncerneliminering 3,1  -2,2 
Årets resultat -23,6 -18,7 -6,8 -11,3
Utgående eget kapital 396,5 385,2 417,0 403,9

Not 14 Avsättningar för pensioner 2004                2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Avsättning pension  33,2 32,0 31,2 30,3
Garantipensioner 0,3 0,3 0,5 0,5
Avsättning särskild löneskatt 8,1 7,8 7,5 7,4
Summa avsättning pensioner 41,6 40,1 39,2 38,2

Not 15 Andra avsättningar                 2004  2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Uppskjuten skatt, Stiftelsen 0,1  0,3 
Återställande av deponi 1,0 1,0 0,5 0,5
Befarad kreditförlust 4,0 4,0 10,0 10,0
Summa avsättningar 5,1 5,0 10,8 10,5

Not 16 Långfristiga skulder                 2004              2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Låneskuld 
Ingående låneskuld 633,4 206,7 595,6 207,8
Nyupplåning under året 81,5 48,0 43,9 
Årets amorteringar -8,0 -1,2 -6,1 -1,1
Summa långfristiga skulder 706,9 253,5 633,4 206,7

Kreditgivare
Svenska banker 322,0 121,5 413,8 192,9
Statligt bostadsinstitut 37,8 5,8 5,8 5,8
Övriga finansieringsinstitut 348,0 126,0 214,1 7,7
Kommunägda företag -0,9 0,2 - 0,3 0,2
Summa långfristiga skulder 706,9 253,5 633,4 206,7

Lånens tidpunkter för villkorsändring Mkr Andel Mkr Andel Mkr Andel Mkr Andel
Rörliga lån och lån som villkorsändras inom 1 år 426,2 60 % 117,0 46 % 178,6 28 % 95,5 46 %
Lån med villkorsändring 1–5 år 279,4 39 % 132,6 52 % 186,6 30 % 110,7 54 %
Lån med villkorsändring > 5 år 1,3 1 % 3,9 2 % 268,2 42 % 0,5 0 %
Summa långfristiga skulder 706,9 100 % 253,5 100 % 633,4 100 % 206,7 100 %

Not 17 Kortfristiga skulder                2004                 2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Leverantörsskulder 39,8 28,2 21,6 16,5
Upplupna leverantörsskulder 10,4 1,6 31,7 26,4
Förutbetalda intäkter 5,9 2,9 10,0 2,1
Förutbetalda skatter 12,9 12,7 5,1 5,1
Semesterlöneskuld, övertid 33,2 32,9 32,5 32,2
Semester, ferie- löneskuld  10,8 10,8 11,0 11,0
Arbetsgivaravgifter 10,4 10,4 11,3 11,1
Löneskatt 5,1 5,1 4,6 4,6
Upplupna pensionskostnader 15,0 14,7 14,1 14,1
Mervärdesskatt 2,5 2,5 2,9 2,8
Preliminär skatt 10,2 10,2 10,8 10,6
Övriga kortfristiga skulder 8,6 13,5 17,3 9,2
Kommande års amortering  6,5  6,0 
Summa kortfristiga skulder 171,3 145,5 178,9 145,7
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Not 18 Panter och borgensåtaganden 2004                   2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Panter och därmed jämförlig säkerhet
Donationsfonder 0,6 0,6 0,7 0,7
Egna hem 15,1 15,1 17,2 17,2
Bostadsrättsföreningar 59,9 59,9 76,0 76,0
Kalix Industrihotell AB  152,3  145,1
Stiftelsen Kalixbo  277,1  236,1
Inteckningar i fastigheter 63,3  63,3 
Föreningar och organisationer 3,0 3,0 3,2 3,2
Övr borgen: Kalix golf, Kalixhälsan 9,9 9,9 11,2 11,2
Räddningstjänstförbundet ÖN  5,3  5,3
Summa panter och borgensåtaganden 151,8 523,2 171,6 494,8

Not 19 Pensionsförpliktelser 2004 2003
 Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Pensionsförpliktelser äldre än -98 342,8 342,8 340,1 340,1
Särskild löneskatt, pensionsförpliktelser 83,8 83,8 82,5 82,5
Summa pensionsförpliktelser 426,6 426,6 422,6 422,6

Not 20 Leasingåtaganden 2004
 Koncernen Kommunen    
Bilar 0,7 0,7
Övrigt 3,7 3,7
Summa leasingåtaganden 4,4 4,4

Not 21 Övr ansvarsförbindelser 2004
 Koncernen Kommunen
Stiftelsen hyresgäststyrt underhåll 2,0 
KIAB, lokaliseringsbidrag 6,4 
Summa övr ansvarsförbindelser 8,4 

Kalix kommun har i november 1999, KF § 75, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommun-
invest. Vid årsskiftet 2004 uppgick detta lånebelopp till 346,8 milj kr. Fördelning: Kalix Industrihotell AB 96,5 milj kr, Stiftelsen Kalixbo 
124,3 milj kr och Kalix kommun 126 milj kr.

Not 22 Realisationsförluster vid  försäljning av anläggningstillgångar 
 2004
 Koncernen Kommunen
Tirfing 1, gamla brandstation 0,4 0,4
Björkfors skola 1,7 1,7
Gammelgårdens dagis 0,5 0,5
Stenbäckens gruppboende, netto efter Försäkringsreglering 3,3 3,3
Övriga 1,1 0,1
Summa realisationsförluster 7,0 6,0

Not 23 Ökning långfristiga skulder 2004
 Koncernen Kommunen
Nya lån 78,9 46,0
Finansiella leasingavtal 2,0 2,0
Summa ökning långfristiga skulder 80,9 48,0

Not 24 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 2004
 Koncernen Kommunen
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 96,0 46,9
Finansiella leasingavtal 2,0 2,0
Summa övriga ansvarsförbindelser 98,0 48,9

Not 25 Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 2004
 Koncernen Kommunen
Befarade borgensförluster  6,0 6,0
Summa övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 6,0 6,0

Förvaltningsberättelse – Noter
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Redovisningen har skett i enlighet 
med den kommunala redovisningsla-
gen som gäller från och med 1998 och 
i överensstämmelse med rekommen-
dationer från Rådet för kommunal 
redovisning samt god redovisningssed. 
Om avvikelse skett anges det nedan.

Övergripande redovisningsprinci-
per som alltid beaktas i redovisningen 
för att ge en så rättvisande bild som 
möjligt är:
• Principen om pågående verksamhet
• Försiktighetsprincipen. Innebär att 
 tillgångar aldrig får övervärderas, 
 skulder aldrig undervärderas, för-
 luster ska alltid föregripas och vin-
 ster får aldrig föregripas. 
• Matchningsprincipen. Innebär att 
 utgifter och intäkter ska periodi-
 seras till rätt år.
• Principen om öppenhet innebär att 
 om det råder tvekan mellan två redo-
 visningssätt  så ska alltid den mest 
 öppna beskrivningen av utveck-
 lingen och situationen väljas.
• Kongruensprincipen innebär att 
 det  ska finnas en överensstämmelse 
 mellan balansräkning och resul-
 taträkning som innebär att samtliga 
 förmögenhetsförändringar (i balans-
 räkningen) ska redovisas över resul-
 taträkningen.
• Objektivitets-, aktualitets- relevans- 
 och väsentlighetsprinciperna syftar 
 bland att till att beskriva hur redo-
 visningsinformationen ska vara det 
 vill säga begriplig och att informa-
 tionen ska grunda sig på underlag 
 som är verifierbara.  
• Konsekvens och jämförbarhet 
 innebär att redovisningen ska ske på 
 samma sätt mellan redovisnings-
 åren och kunna jämföras mellan 
 olika bokföringsskyldiga.
• Principen om historiska anskaff-
 ningsvärden. 

Anläggningstillgångar har upptagits 
till anskaffningskostnaden minus 
eventuella investeringsbidrag. Avskriv-
ningar sker således inte på tillgångar-
nas bidragsfinansierade del.

Avskrivningarna beräknas planen-
ligt på tillgångarnas ursprungliga 

anskaffningsvärde. Kommunen följer 
Kommunförbundets rekommenda-
tioner på avskrivningstider för olika 
anläggningstillgångar vilket innebär 
att avskrivningstiden anpassats till 
tillgångens ekonomiska livslängd. 
Avskrivning påbörjas året efter 
anskaffningstillfället. De kommunala 
bolagen tillämpar olika avskrivnings-
tider på sina anläggningstillgångar.

Anslutningsavgifter för vatten/avlopp 
redovisas som intäkt i resultaträk-
ningen.

Arbetsgivaravgifter har bokförts i form 
av procentuella personalomkostnads-
pålägg i samband med löneredovis-
ningen och interndebiteras förvalt-
ningarna med i genomsnitt 41,80 
procent.

Finansiella anläggningstillgångar som 
avser pensionsmedel som avsatts av 
kommunen för förvaltning hos fond-
bolag har redovisats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen.

Kostnads- och intäktsräntor har periodi-
serats till rätt redovisningsår.

Leverantörsfakturor inkomna efter 
årsskiftet, men hänförliga till redo-
visningsåret har skuldbokförts och 
belastat årets redovisning.

Pensionsförpliktelser redovisas enligt 
den blandade modellen. Det innebär 
att pensionsskulden intjänad efter 
1998-01-01 samt all garanti- och 
visstidspension har bokförts som en 
avsättning för pensioner i balansräk-
ningen. Förändringen av skulden har 
bokförts bland verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen. Pensions-
skulden som har intjänats till och 
med 1997-12-31 har bokförts som 
ansvarsförbindelse. Utbetalningar av 
förmåner intjänade före år 1998 redo-
visas däremot bland verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen. 

Sammanställd redovisning har upp-
rättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Med 
proportionell konsolidering menas 

att endast ägda andelar av dotterföre-
tagens resultat- och balansräkningar 
tas in i koncernredovisningen. För-
värvsmetoden innebär att förvärvat 
eget kapital i ett företag elimineras. I 
koncernens eget kapital ingår härmed 
förutom kommunens eget kapital 
endast den del av dotterföretagens 
eget kapital som intjänats efter förvär-
vet. Då koncernredovisningen endast 
skall visa koncernens relationer med 
omvärlden har interna mellanhavan-
den inom koncernen eliminerats. I 
den sammanställda redovisningen 
ingår juridiska personer där kom-
munen har ett betydande inflytande, 
vilket innebär att kommunen innehar 
20 procent eller fler röstandelar. Den 
uppskjutna skatten (28 %) i bolagens 
obeskattade reserver har redovisats 
som avsättning och resterande del 
har hänförts till eget kapital.

Semesterlöneskuld och okompenserad över-
tid har bokförts som kortfristig skuld, 
förändringen av skulden har bokförts 
bland verksamhetens kostnader.

Skatteintäkter har periodiserats och 
redovisats det år den beskattningsbara 
inkomsten intjänats av den skattskyl-
dige. Det innebär att kommunen i 
bokslutet för år 2004 har bokfört den 
definitiva slutavräkningen för 2003 och 
en preliminär slutavräkning för 2004. 

Statsbidrag hänförliga till redovis-
ningsåret har periodiserats.

Särskild löneskatt på pensionskostna-
der har periodiserats och redovisats 
enligt samma principer som gäller för 
redovisning av pensioner enligt den 
kommunala redovisningslagen, den 
blandade modellen. Det innebär att 
såväl de pensionsförpliktelser som 
redovisats som avsättning i balans-
räkningen som de pensionsförpliktel-
ser som anges som ansvarsförbindelse 
inkluderar den särskilda löneskatten. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men 
hänförliga till redovisningsåret har 
fordringsförts och tillgodogjorts årets 
redovisning (konsumtionsavgifter, med 
flera).

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
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Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse – Kommunstyrelsen

Ordförande: 
Peter Eriksson/Kenneth Sandberg

Kommunchef: 
Elisabeth Särenfors

Kommundelschef Morjärv: 
Eva Nyman

En modell av ett vackrare centrum presenterades för allmänheten under året, här Monika Pettersson.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter 7 606 21 013 13 407 14 737
Kostnader 75 932 88 199 –12 267 –21 096
Netto 68 326 67 186   1 140 –6 359
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Årets resultat
Den samlade verksamheten (exklu-
sive kommundelskontoret i Morjärv) 
visar ett överskott med 1,1 miljoner 
kronor. Överskott redovisas både 
under de politiska verksamheterna 
med 0,8 miljoner kronor men även 
kommundelskontoret uppvisar ett 
överskott med 1,2 miljoner kronor. 
Av kommunledningskontorets över-
skott har 600 000 kr överförts till 2005 
som avser överskott på utvecklingsen-
hetens arbetsmarknadsverksamhet. 
I Kommundelskontoret ingår admi-
nistrativa enheten, kanslienheten, 
dataenheten, närings- och utveck-
lingsenheten samt Kalix Univercity. 
Kommunledningskontoret har 54,3 
tillsvidareanställda årsarbetare. 

I förvaltningsberättelsen återfinns 
den övergripande måluppfyllelsen 
och beskrivning av kommunstyrel-
sens arbete under året, främst under 
rubrikerna omvärldsanalys – befolk-
ning, näringsliv och arbetsmarknad 
samt demokrati, måluppfyllelse och 
viktiga händelser under året. Verk-
samhetsberättelsen återger därför 
kortfattat vilket arbete som gjorts 
under året för kommunstyrelsens 
prioriterade mål.

Kommunstyrelsens prioriterade 
mål
Deltagande demokrati där enskilda 
människor ges större ansvar och makt
Medborgarförslag blir allt mer etab-
lerad som form för medborgarna att 
medverka till utveckling av kommu-
nen. Under året har tio medborgar-
förslag lämnats in till fullmäktige. 
Tre av dessa besvarades under året. 

20 000 invånare 2010
Arbetet med att skapa attraktiva och 
goda livsvillkor för människorna i 
Kalix har under året utmärkts främst 

av planeringen av det nya centrumet. 

Järnväg med snabb förbindelse
Ett intensivt arbetet har bedrivits till-
sammans med andra kommuner för att 
Norrbotniabanan ska byggas med start 
av sträckningen Haparanda–Kalix. 

Kalix centrum en vacker och levande 
mötesplats/handelscentrum vid 
Bottenviken
Ett vackrare centrum har till uppgift 
att göra Kalix trivsammare och med 
ett bättre shoppingutbud. Planpro-
cessen är igång och beräknad bygg-
start är hösten 2005. Det bildade 
centrumbolaget arbetar med att 
främja nyetableringar. 

Tillgänglig skärgård
Kommunen har deltagit i projekt att 
göra skärgården känd och tillgäng-
lig för fler. 

Höjd utbildningsnivå i samhället och 
stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Kalix Univercity är ett kunskapscent-
rum för vuxna med allt från KomVux 
till högskoleutbildning och forsk-
ning. Genom Kalix Univercitys utåt-
riktade arbete med möjligheter till 
individuella studier oberoende av tid 
och rum har fler vuxna möjlighet till 
att studera.

Verksamheterna är miljöcertifierade
Arbetet har inte påbörjats utöver de 
miljökrav vi ställer i samband med 
upphandling av varor och tjänster.

Indela kommunen i ett antal kommundelar
Försöket med kommundelsförvalt-
ning i Morjärv avslutades vid utgången 
av 2004 till följd av kommunbespa-
ringskrav.

Bra datakommunikationer i hela 
kommunen och ökade möjligheter till 
distansarbete
Under 2004 har utbyggnad av etapp 

tre i bredbandsutbyggnaden genom-
förts, vilket gav ytterligare tio byar 
möjlighet till bredband. Totalt har 
nu cirka 96 procent av hushåll och 
företag utanför centralorten möj-
lighet till bredbandsanslutning. 
Sedan starten av utbyggnaden 2002 
har totalt cirka 20 miljoner kronor 
investerats , varav cirka 16 miljoner 
i statligt stöd och resterande del i 
form av kommunala pengar.

Nettokostnaderna inklusive finans-
nettots andel av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag får inte överstiga 
95 procent
Målet har inte uppnåtts under året. 
Nettokostnaderna och finansnettots 
andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgick till 102,6 procent.

Chefsrollen ska stärkas på alla nivåer
Alla chefer har genomgått utbild-
ning i kommunikativt ledarskap 
genom kommunförbundets projekt 
”Ett bättre jobb”. Målet är att alla 
medarbetare ska ha förutsättningar 
för ett nära ledarskap från sin chef. 
För att uppnå detta kommer arbetet 
med att minska personalgrupperna 
att starta.

Motion och förebyggande hälsovård 
ska stödjas
All personal har möjlighet till rabat-
terade årskort på Kalix SportCity. 
En friskvårdshalvtimme per vecka 
stimulerar också personalen till ett 
friskare liv. Under året tillsattes en 
hälsoutvecklare som på halvtid ska 
arbeta med friskvårdsarbetet mot 
kommunmedborgarna och på halv-
tid mot kommunens egen personal. 
Ett 70-tal hälsoambassadörer har 
även utsetts på de olika enheterna i 
syfte att vara motivatörer till med-
arbetarna för ett friskare och hälso-
sammare liv.

Verksamhetsberättelse – Kommunstyrelsen
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Verksamhetsberättelse – Kommunstyrelsen – Kommundelskontoret i Morjärv

Kommundelskontoret i Morjärv

Kommunstyrelsens mål att indela 
kommunen i antal kommundelar har 
varit en av grundtankarna när man 
startade försöksverksamheten med 
kommundelskontoret i Morjärv. Det 
blev en möjlighet att förbättra möj-
ligheterna att bo och verka utanför 
centralorten. Medborgarna i Mor-
järv skulle få tillgång till kommunal 
närhet. Kommundelskontorets verk-
samhet omfattar ett rektorsområde 
med barnomsorg, grundskola upp till 
årskurs sex samt fritidsverksamhet, 
äldreomsorg i form av gruppboende 
samt hemtjänst. Här ingår även kom-
mundelskontor med bibliotek. Kom-
mundelskontoret har under året haft 
samma tider för öppethållande som 
året innan. Kontoret i Morjärv är ett 
treårigt projekt som har genomförts. 
2004 var det tredje och sista redovis-
ningsåret. I projektet ingick att finna 
samordningsvinster mellan verk-

samheterna. Kommundelskontoret 
har en nettobudget på 12,3 miljoner 
kronor. 

Årets resultat och måluppfyllelse
Årets resultat visar på 1,3 miljoner 
i underskott. Underskottet beror 
dels på många korta sjukskrivningar 
inom äldreomsorgen, dels på att de 
samordningsvinster som förvänta-
des inte kunnat ske. Detta har med-
fört att kontorets assistenttjänst 
inte blivit finansierad genom sam-
ordningsmedel. Underskottet finns 
inom kommundelskontoret samt 
äldreomsorgen. Rektorsområdet har 
klarat sig inom givna ramar. Projek-
tets syfte med närhet för medbor-
garna har väl uppfyllts.  

Viktiga händelser under året
På grund av ohälsa hos personalen 
vid administrationen har det varit 
flera personalbyten, vilket har gjort 

att bästa tänkbara funktion att 
ordna vikarier inte har varit möjligt.
Den kartläggning av organisationen 
inom äldreomsorgen som gjordes 
resulterade i en del förändringar. 
Hemsändning av varor till äldre 
genom samarbete med föreningarna 
i byn utvecklas. Hemtjänsten flyttar 
sin grupplokal till gruppboendet. Ny 
organisationen med nytt schema och 
tydligare uppdrag för bättre arbets-
miljö har utarbetats och ny planering 
för bättre service till vårdtagarna och 
struktur för medarbetarna. 

I början på året stod den nyrenove-
rade gymnastik-, slöjd- och bildsalen 
klar att ta i bruk. Med det sviktande 
elevunderlaget som grund blev det 
nödvändigt med en samordning av 
verksamheterna förskola, fritids och 
skola. I efterhand har det visat en 
positiv förändring för alla inblan-
dade.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter      460      603     142     281
Kostnader 12 715 13 857 -1 141 -1 591
Netto 12 255 13 254  -  999 -1 310
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Verksamhetsberättelse – Barn- och grundskolenämnden

Ordförande: 
Britt Johansson

Förvaltningschef: 
Peter Nordmark

Johan Esberg med läraren Conny Henriksson under en slöjdlektion på Manhemsskolan, i bakgrunden Jimmy Esberg.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter   13 992    23 941    9 949 –8 802
Kostnader 234 707 245 709 –11 002 7 205
Netto 220 715 221 768  –1 053 –1 597
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Årets resultat
Trots att intäkterna för 2004 översteg 
budgeterad nivå blev barn- och grund-
skolenämndens ekonomiska resultat 
negativt till följd av att  personalkost-
naderna, framför allt inom grundsko-
lan, varit för höga under året.

Målredovisning
Kalix ska vara en attraktiv kommun 
att bo, leva och verka i både för 
människor och företag
Alla barn till förvärvsarbetande och 
studerande föräldrar har kunnat 
anvisas plats inom den lagstadgade 
tremånaders gränsen.  Det förhål-
landevis stora antalet förskolor, 
fritidshem, familjedaghem och 
grundskolor innebär att täckningen 
i kommunens olika delar är god. 
Personalbemanningen är i nivå med 
andra kommuner och utbildnings-
nivån och graden av behörighet är 
bland den högsta i landet. Grund-
skolans resultat i form av avgångs-
betyg i årskurs nio är inte tillräckligt 
goda. 

Vi ska arbeta för att ständigt stärka 
medborgarnas möjligheter till insyn 
och inflytande över beslutsprocessen
Nämnden har påbörjat ett arbete i 
syfte att skapa förutsättningar för 
självstyrande skolor där föräldrar 
är i majoritet. Ambitionen är att 
kommunfullmäktige fattar beslut i 
frågan under 2005. Alla elever deltar i 
kontinuerliga klassråd och samtliga 
klasser är representerade i skolornas 
elevråd. Arbetet med att utveckla det 
viktigaste inflytandet för elever, det 
som handlar om planering, genom-
förande och uppföljning av den 
dagliga verksamheten, pågår. Samt-
liga föräldrar inbjuds tillsammans 
med sitt barn till föräldramöten och 
utvecklingssamtal minst en gång 
per termin. Uppföljning i syfte att 
utveckla dessa samverkansinstru-
ment sker. Inga speciella ekonomiska 
satsningar från nämndens sida har 
skett under året men elevinflytandet 
ingår som ett utvecklingsområde i 
det lokala skolutvecklingsavtalet. 

Kalix ska bli ett kunskapscentrum för 
norra Sverige
Måluppfyllelsen i form av betygs-
statistik från grundskolans årskurs 

nio är fortfarande låg trots att en 
förbättring har skett de senaste åren. 
För att höja resultatet så att vi kan 
jämföra oss med de bästa kommu-
nerna i landet pågår bland annat en 
medveten satsning på kvalitetsarbe-
tet, att utveckla läs- och skrivkun-
nandet i förskola och grundskola, på 
matematikundervisningen, natur-
vetenskap och teknik (NTA) samt 
skolmedling, där elever systematiskt 
tränas att själva förhindra och även 
lösa konflikter. En satsning på kom-
petensutveckling av berörd perso-
nal och elever inom dessa områden 
pågår parallellt. 

Kalix ska vara ett föredöme på vägen 
mot ett ekologiskt hållbart samhälle
Ett medvetet arbete med miljöfrågor 
pågår i både förskola och skola. Två 
förskolor och en grundskola har i 
och med detta arbete erhållit utmär-
kelsen Grön flagg. 

Möjligheten att bo och verka utanför 
centralorten ska förbättras
Antalet grundskolor med tillhö-
rande förskoleklass och fritidshem 
uppgår idag till 13 enheter. Det är 
fortfarande fler grundskolor i jäm-
förelse med likvärdiga kommuner. 
Närheten för elever och föräldrar 
till våra grundskolor är i jämförelse 
med likvärdiga kommuner därmed 
mycket god. 

Decentralisering ska vara ledstjärnan 
för den kommunala organisationen
Rektorer och ledare har att, i samråd 
med elever, personal och föräldrar, 
ansvara för verksamhet, personal 
och ekonomi. Vilket innebär att mer 
än 90 procent av nämndens budget 
ligger ute i närheten av brukare, 
medborgare och personal. Möjlighe-
ten att ytterligare utveckla decentra-
lisering och delegation försvåras till 
följd av allt för stora personalgrup-
per. I genomsnitt har varje ledare 
drygt 50 anställda att bland annat 
leda och genomföra utvecklings- 
och lönesamtal med. 

Den enskilde brukarens frihet att välja 
ska vara styrande för kommunens  service
Föräldrars möjlighet att välja för-
skola och skola är lagstadgad. Orga-
nisatoriska och praktiska hinder för 
föräldrar eller nämndens verksam-

het kan i vissa fall omöjliggöra detta. 
En klar och tydlig tendens när det 
gäller föräldrars val av omsorgsform 
för förskolebarn de senaste åren har 
inneburit att  antalet familjedaghem 
minskat betydligt. Kommunens stöd 
till två enskilda förskolor, i Ryssbält 
och Bondersbyn är ett led i att utöka 
valfriheten.

Medborgarnas skattemedel ska 
användas på ett effektiv sätt
Vid en jämförelse med jämförbara 
kommuner ligger våra kostnader 
per elev för undervisning, skolmat 
och skolresor fortfarande högre. 
Efter mer än tio års kraftiga budget-
underskott kommer bokslutet för 
2004 att ligga nära ett nollresultat. 
En ökad medvetenhet och ett ökat 
ansvarstagande i verksamheterna 
har tillsammans med förändringar i 
skolstrukturen bidragit till detta. 

Nämndens prioriterade mål
Föräldrar och barn ska ha insyn och 
inflytande på verksamheten
Se uppföljning i målredovisningen 
om att vi ständigt ska stärka med-
borgarnas insyn och inflytande över 
beslutsprocessen.

Barnomsorg och skola skall finnas i 
närområdet
Se uppföljning i målredovisningen 
om möjligheten att bo och verka 
utanför centralorten ska förbättras.

Ansvar och befogenheter ska vara 
nära verksamheten. Berörda skall 
vara delaktiga i fattade beslut
Se uppföljning i målredovisningen 
om att decentralisering ska vara led-
stjärnan för den kommunala organi-
sationen.

Största möjliga andel av de totala 
resurserna ska fördelas direkt till 
rektorsområdena
Cirka 95 procent av nämndens totala 
resurser är idag decentraliserade till 
rektorer och ledare inom olika verk-
samhetsområden och därmed i när-
heten av brukare, medborgare och 
personal.

Barnomsorg och skola ska kännetecknas 
av en arbetsmiljö med trygghet, 
trivsel, ordning och reda
Arbetsmiljöarbetet fortsätter att 
utvecklas med större delaktighet 
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bland elever och personal. Införandet 
av arbetsmiljöfrågor vid alla personal-
träffar, årliga arbetsmiljöenkäter till 
elever och personal är exempel på att 
skapa trygga, trivsamma arbetsplat-
ser där ordning och reda råder. Hand-
lingsplaner kopplade till enkäter, 
arbetsplatsträffar och skyddsronder 
samt utbildning av skyddsombud, 
arbetsledare och elevskyddsombud 
genomförs. Handlingsplaner mot 
mobbing och kränkande behandling 
som följs upp och ständigt revideras 
finns på alla rektorsområden. 

Hög kvalitet på undervisningen och 
inlärningen med höga förväntningar
Satsningen på läs- och skrivutveck-
ling, kvalitetsarbetet, undervis-
ningen i matematik, naturvetenskap 

och teknik  inom förskola och 
grundskola har fortsatt under 2004 
i syfte att öka kvalitén. Kompetens-
utveckling kring bedömning och 
betygsättning i relation till läro- 
och kursplaner har påbörjats och 
kommer att fortsätta under 2005. 
Målsättningen är att höja kvalitén 
ytterligare så att betydligt fler elever 
lämnar grundskolan med behörig-
het till gymnasieskolans nationella 
eller specialutformade program och 
med bättre självförtroende, medbor-
garkompetens och framtidstro.  
 
Nämnden ska främja alternativa drift-
former för barnomsorg och skola
För närvarande finns två enskilda 
förskolor i Ryssbält och Bonders-
byn. Nämnden har under 2004 arbe-

tat fram ett beslutsunderlag för att 
skapa förutsättningar för lokala sty-
relser med föräldramajoritet. Ärendet 
avses att lyftas till kommunfullmäk-
tige under 2005 för beslut.

Framtiden
Nämndens viktigaste uppdrag de 
närmsta åren blir att skapa förutsätt-
ningar för fler elever att lämna grund-
skolan med god självkänsla, god 
medborgarkunskap samt godkända 
betyg så att de kan välja en gymna-
sieutbildning utifrån sitt intresse och 
sina ambitioner. Att hitta en organi-
sation som kontinuerligt harmonie-
rar med tillgänglig budget blir också 
nödvändigt med tanke på framtiden.

Verksamhetsberättelse – Barn- och grundskolenämnden

NYCKELTAL 2004 2003 2002
Antal elever, Genomsnitt vt, ht
Grundskola 1995 2058 2117
Särskola 21 20     20
Barnomsorg, barn i förskola   664 617   618
Förskoleklass 174 177   176
Fritids 554 478   530

Verksamhet 
Kronor per elev inklusive läromedel och material, brutto  
Grundskola 38 879 37 365 36 522
Särskola 155 200 135 100 125 200
Förskola 60 604 65 325 60 865
Förskoleklass 23 675 29 068 30 914
Fritids 18 496 22 586 19 050

Måltider skola, förskoleklass  5 662 4 706   5 227

Undervisning inklusive läromedel, grundskolan  
Genomsnitt per rektorsområde, kronor per elev
Innanbäcken 38 874 36 461 38 988
Risön 44 755 37 026 38 175
Töre 40 893 35 943 35 479
Manhem 34 095 32 814 32 921
Centrum 36 636 31 277 33 458
Djuptjärn 38 318 36 958 34 109
Ytterbyn 38 078 34 243  32 672          
Näsbyn 34 252 33 060 33 318
Sangis 48 645 44 392 41 912
Spec lärare  1 492   4 300   2 942
Morjärv 39 542 33 462

NYCKELTAL 2004 2003 2002 2001

Skolmåltider
Kronor per elev inkl förskoleklass 
Innanbäcken 5 244 4 437 4 393 3 895
Risön  6 236 5 868 5 063 4 368
Karlsborg   4 509 7 295 7 787
Båtskärsnäs  6 193 6 644 7 758
Töre 4 645 4 802 4 174 3 901
Manhem 3 328 3 217 3 002 2 819
Centrum inkl särskolan 5 970 6 319 5 658 4 275
Djuptjärn  5 576 5 066 4 898 5 364
Gammelgården 
inklusive förskola 5 919 5 582 5 844 5 583
Ytterbyn
inklusive 1 avd förskola 5 778 6 546 6 530 6 210
Pålänge 6 746 6 075 6 573 6 322
Näsbyn 5 886 5 397 5 112 4 663
Sangis inkl förskola 6 583 6 909 6 538 6 421
Björkfors   4 632 7 743 7 473
Vitvattnet inkl förskola 6 874 6 870 6 488 7 024
Morjärv                            14 072 12 820
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Verksamhetsberättelse
Fritids- och kulturnämnden

Ordförande: 
Erik Söderlund

Förvaltningschef: 
Stig Strömbäck

Under året har liftvajern bytts vid Rudträskbacken. Här är det barn från Ytterbyns skola som har friluftsdag.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter –5 064 –6 593   1 529 400
Kostnader 25 418 29 544 –4 126        –299  
Netto 20 354 22 951 –2 597 101
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Årets resultat
Årets resultat har stora avvikelser 
både på kostnads- och inkomstsi-
dan. I redovisningen ingår kostnader 
för två verksamheter som nämnden 
inte hade någon budget för under 
året. Det är kostnaden för driften av 
Fattenborg samt hyra av gymnastik-
hallar i de nedlagda skolorna. Totalt 
uppgår dessa kostnader till 1 114 kkr. 
I avvikelsen ingår även kostnader och 
intäkter för extern finansierade pro-
jekt på 597 kkr.

2004 var första året simhallen var 
igång ett helt år efter upprustningen 
2002/2003. Besöksfrekvensen är 
densamma som när ”nya simhal-
len” togs i drift då antal besök ökade 
markant. Den budget som fastställ-
des för anläggningen var alldeles för 
låg både vad gäller kostnader och 
intäkter.

Elkostnader för sim- och sporthallen 
–101 kkr, hela förvaltningen –260 kkr
Värmekostnaderna för sim- och 
sporthallen –373 kkr, hela förvalt-
ningen –435 kkr
Vatten för sim- och sporthallen 
– 179kkr, hela förvaltningen –125 kkr
Försäkringar för sim- och sport-
hallen –66 kkr, hela förvaltningen 
–135 kkr
Löner för sim- och sporthallen cirka 
–800 kkr. Orsaken till underskottet 
är extra personal som anställts för 
att öppettiderna utökades, semes-
tervikarier, extra personal till ser-
veringen och bokning av spinning, 
aerobic med mera. 
Intäkterna på sim- och sporthallen 
redovisar +638 kkr

Under hösten har liftvajern vid Rud-
träskbacken bytts eftersom det var 
ett krav efter besiktningen av anlägg-
ningen. Kostnaden för detta uppgick 
till cirka 100 kkr vilket påverkat resul-
tatet. Under 2004 betalade nämnden 
inte ut 489 kkr till föreningslivet och 
studieförbundet för att minska bud-
getöverskridningen.

Målredovisning
Stärka medborgarnas insyn och 
inflytande över beslutsprocessen
Regelbundna träffar med föreningar, 
med öppna möten kring särskilda 

frågor. Hemsidan fylls på med rele-
vant information.
 
Skattemedel används på ett effektivt sätt
Vi strävar efter att minska kostna-
derna utan att försämra kvalitén. 
Förhandlar med fler aktörer och för-
eningar om alternativa driftsformer 
till anläggningar.
 
Decentralisering en ledstjärna
Omorganisationer och teamarbeten 
leder verksamheten framåt. Målet är 
att varje medarbetare ska känna ett 
stort ansvar för sin uppgift. 

Möjlighet att bo och verka utanför 
centralorten
64 procent satsas av budgeten på för-
eningsbidrag utanför centralorten. 
Vi arbetar aktivt för att bibehålla och 
utveckla möjligheter för motion, fri-
tidsaktiviteter och kulturaktiviteter i 
byarna.

En attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i 
Nu finns ett kulturpolitiskt hand-
lingsprogram. Vi har  tillsatt en arbets- 
grupp som arbetar med ett fritids- 
politiskt handlingsprogram.
 
Ett ekologiskt hållbart samhälle
Energibesparing och övergång till 
förnyelsebar energi eftersträvas. 

Kunskapscentrum för norra Sverige 
Biblioteket bibehåller ett omfattande 
öppethållande och ett brett utbud av 
kurslitteratur riktat till högskolestu-
denter. Läsprojekt riktat till barn och 
ungdomar prioriteras också. Bib-
lioteket i Töre har utökat öppethål-
lande från 16 timmar per vecka till 44 
timmar per vecka.

Friheten att välja inom kommunal service 
Bredden på verksamheten ger stora 
möjligheter att välja för medborgarna, 
både inom kultur- och fritidsområdet.

Nämndens prioriterade mål
Lyssna till de synpunkter som med-
borgarna och föreningslivet har
Träffar med allmänhet och föreningar 
har hållits. Hemsidan har utvecklats.       
 
Överför, där det är lämpligt, anlägg-
ningar och verksamheter i föreningsregi
Furuvallen och Furuhedsplan drivs 

från och med 2004 av föreningsalli-
ansen. Från september tjänstgör två 
personer från föreningsalliansen på 
ishallen och IP.  
 
Verka för att föreningslivet stärks 
samt stödja föreningars verksamhet, 
anläggningar och dess utveckling
Det är tillsatt en arbetsgrupp för att 
ta fram ett fritidspolitiskt handlings-
program. 

Barnkonventionen ingår som ett natur-
ligt inslag i beslutsprocessen
Olika former har prövats. Diskussio-
nen lever om hur det ska fortsätta. 

Erbjuder aktivt förvaltningens anlägg-
ningar till allmänheten, företag, kooperatio-
ner och personer med olika handikapp
Utvecklat hemsidan under året. 
Regelbunden annonsering, skyltning 
på plats har skett. 

Verka aktivt för bredd och mångfald
Ett kulturpolitiskt handlingspro-
gram är framtaget av nämnden våren 
2004. 
 
Miljöfrågorna ingår som ett naturligt 
inslag i verksamhetsplaneringen
Energibesparing och övergång till 
förnyelsebar energi är aktuell inom 
förvaltningen och för föreningar 
som driver anläggningar. 
 
Biblioteket ska stärka sin roll som 
kunskapscentrum i Kalix genom 
utveckling och ökad tillgänglighet med 
kunden i fokus 
Statens kulturråd beviljade kommu-
nen 120 kkr för läsfrämjande verk-
samhet under hösten 2004 och våren 
2005. Alla elever i årskurs fem i kom-
munen kommer att delta i projektet 
med inriktningen reflekterande läs-
ning. Filialen i Töre har ökat öppet-
hållande tack vare samverkan med 
ett privat företag.
 
Viktiga händelser under året
Vi har startat en satsning på läs-
befrämjande projekt i förskolan i 
samverkan med barn- och grundsko-
lenämnden. Byggnaden på Fatten-
borg är nu tagen i drift. Arkeologins 
dag firades i Fattenborg i augusti 
med ett öppet hus, där besökarna fick 
möjlighet till guidning runt området. 

Verksamhetsberättelse – Fritids- och kulturnämnden
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Barnen fick se och höra en berät-
telse om hur det kunde ha sett ut för 
6 000 år sedan. De fick också prova på 
arkeologi. Sedan dess har byggnaden 
utnyttjats för ett flertal samlingar.

Ett tiotal träffar av olika slag har 
arrangerats. Nämnden har haft en 
ny avtalspart för driften av caféverk-
samheten och färjetrafiken på Vass-
holmen. Teaterföreningen Bröt har 
skött detta på ett utmärkt sätt, med 
cirka 5 200 besökare till holmen. 

Verksamheten på SportCity går 
mycket bra, bara fantasin som kan 
sätta stopp för möjligheterna att 
vidareutveckla friskvårds- och folk-
hälsoverksamheter. Kalix har nu ett 
aktivt Ungdomsråd som genomfört 
flera mycket lyckade arrangemang 

under året. De arbetar aktivt med 
ungdomsfrågor. Den nya ungdoms-
gården i Töre fungerar mycket bra 
och är uppskattad av byborna. 

Framtiden
Nu startar arbetet på Fattenborg 
med att fylla lokalerna med olika 
utställningar. Nämnden kommer att 
samverka med bland andra Överka-
lix kommun och Norrbottens muse-
um för att ta fram en så bred och 
effektfull utställning som möjligt. 
Vi planerar ett flertal förenings- och 
medborgarträffar om det fritidspoli-
tiska handlingsprogrammet. Målet är 
att vara klara till budgetarbetet inför 
2006. Att skapa ett ungdomens hus 
där ungdomsrådet har ett avgörande 
inflytande är prioriterat under 2005.

NYCKELTAL 
Rudträskbacken, Sålda liftkort 2003/2004 2002/2003 2001/2002  
Årskort, barn 252 306 303
Dagkort, barn 2 373 2 076 2 594
Årskort, vuxna 8 14 6
Dagkort, vuxna 396 375 547
Öppetdagar 90 77 80
   
Ishallen 2003/2004, v35–11 2002/2003, v37–13 2001/2002, v37–13 
Möjlig nyttjandetid 2 114 2 114 2 114
Nyttjad tid 1 878 1 756 1 854
Procentuellt nyttjad tid 89,0 83,0 87,7
   
KALIX IP 2003/2004, v41–12 2002/2003, v42–12 2001/2002, v42–12
Möjlig nyttjandetid, tim 1 834 1 834 1 834
Nyttjad tid, tim 1 096 893 986
Procentuellt nyttjad tid 60,0 49,0 53,7

Biblioteksverksamheten 2004 2003 2002 
Öppethållande, tim/vecka 73,0 73,0 73,0
Årsverken (ej pers medb.kontor) 6,2 7,1 7,1
Mediaanslag 882 000 856 000 856 000
Mediabestånd 76 413 78 213 79 051
Mediabestånd/invånare 4,3 4,4 4,4
Nyförvärv (antal) 3 224 3 951 4 136
Utlåning 146 785 155 229 155 320
 - därav barn 64 244 69 171 68 088
Ökning/minskning utlåning – 6 % +-0 +10 %
Antal utlåning/invånare 8,3 8,8 8,7
Aktiva låntagare 6 086  5 985 6 305
Besök (huvudbibliotek) 112 273 117 123 120 339
Besök/invånare 6,3 6,6 6,8
Antal timmar i forskarrummet 2 286 2 076 1 221

Verksamhetsberättelse – Fritids- och kulturnämnden

Visste du att
• det lånas i snitt en bok i minuten på 
 biblioteket, samtidigt som det åter-
 lämnas en.
• det utgår 311 kronor per invånare i 
 föreningsstöd.
• under en sexveckors period i sept–okt 
 var det 41 003 besök på biblioteket 
 och SportCity.
• på de tre högstadieskolorna i kommunen 
 är det 90,3 procent av eleverna som 
 inte röker.

Besöksstatistik Kalix SportCity 2004
Januari 12 038
Februari 12 028
Mars 12 983
April 9 889
Maj 7 925
Juni  4 201
Juli 4 473
Augusti 4 967
September 9 299
Oktober 11 900
November 10 640
December 8 303
Totalt 108 646
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Verksamhetsberättelse
Gymnasienämnden

Ordförande: 
Inga-Lis Samuelsson

Förvaltningschef: 
Mikael Sevä

Thomas Rondahl, Emil Rönnbäck, André Sandberg och Magnus Fredriksson går andra året naturvetenskapligt program. Biologilaboration 
under ledning av läraren Christer Larsson.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter 19 597 22 580 2 983 908
Kostnader 86 869 90 683 –3 814 –5
Netto 67 272 68103 –791 903
Interkommunala intäkter, Landstinget 0 0 0 0
Interkommunala kostnader, Landstinget 7 727 8 815 –1 088 –6 381
Netto 74 999 76 918 –1 919 –5 478

43



Året startade med ett underskott på 
1,9 miljoner kronor till följd av att 
införandet av internhyra i kommu-
nen. Inom gymnasiet genomförde 
vi besparingar som skulle eliminera 
underskottet, istället för att minska 
av personalkostnaderna. Under året 
visade prognoserna att vi skulle kunna 
uppvisa ett nollresultat vid boklutet. 
Orsaken till underskottet är:
• Den kommunala vuxenutbild-
 ningen fick 600 kkr mindre i stats-
 bidrag än beräknat
• Nettot av de interkommunala intäk-
 terna och utgifterna uppvisade 
 minus 400 kkr, vi hade räknat 
 med ett positivt resultat på cirka 
 400 kkr.

Målredovisning
En attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i
Vi har ett brett programutbud, 14 av 
16 nationella program. Vi har även 
ett specialutformat program, Häst 
och rid, som gör att vi lockar hit 
ungdomar från andra kommuner. 
Detta bidrar till att behålla familjer 
som har ungdomar i gymnasieåldern 
i kommunen. Vidare driver komvux 
utbildning som är tids- och rumslöst, 
(även personer som arbetar dagtid 
har möjlighet att studera på de tider 
som passar dem) som underlättar för 
kommuninvånarna att höja sin kom-
petens. 

Stärka medborgarnas insyn och 
inflytande över beslutsprocessen
Vi har under en lång tid arbetat 
med elevinflytande vilket medför att 
eleverna har möjlighet att påverka 
skolans innehåll. Exempelvis kan 
nämnas att vi har en kurs i elevdemo-
krati, elevrådet har representanter i 
olika grupper på Furuhedsskolan. 
Vidare har vi öppet hus där vi bjuder 
in kommunmedborgarna till skolan 
för att visa vilken verksamhet som 
finns. Föräldramöten och utveck-
lingssamtal är andra former av infly-
tande.

Kunskapscentrum för norra Sverige
Vi har en gymnasieskola med bra 
kvalitet och vi har en kommunal 
vuxenutbildning som är av bästa 
nationella kvalitet. Vi har under flera 
år bidragit till att många medbor-

gare inom kommunen fått en höjd 
kompetens, inte minst vuxna som 
på så sätt skaffat sig en behörighet 
till högre studier. 

Ett ekologiskt hållbart samhälle
Eleverna inom ämnen som samhälls-
kunskap och biologi får kunskaper 
som ger dem möjligheter att bidra till 
att utveckla kommunen till ett ekolo-
giskt hållbart samhälle, det vill säga 
som medborgare med ett ut-vecklat 
sinne för vad som krävs för att samhäl-
let skall bli hållbart i längden.

Möjligheter att bo och verka utanför 
centralorten
Inom komvux sker distansundervis-
ning som gör det möjligt att kunna 
studera i sin bostad. Även andra 
flexibla lösningar används som ska 
underlätta för studerande som inte 
bor i centralorten.

Decentralisering en ledstjärna
Delegationsordningen medför att 
både förvaltningschef och rektorer 
har stora befogenheter. Vidare arbetar 
vi med att föra ut delar av budgetpro-
cessen till personalen och eleverna.

Frihet att välja inom kommunal service
Ett brett programutbud och komvux 
erbjuder sina elever stora valmöjlig-
heter.

Skattemedel används på ett effektivt 
sätt
Arbete med att vi kontinuerligt  
effektivisera verksamheten. Ambitio-
nen är att hålla givna budgetramar.

Nämndens prioriterade mål
Skolan är en arbetsplats med eleven i 
centrum
Vi arbetar systematiskt med att 
ge eleverna möjlighet att deltaga i 
utformningen av undervisningen. 
Eleverna är med och utvärderar 
undervisningen och även i framta-
gandet av lokala arbetsplaner på de 
olika programmen. Vidare arbetar vi 
med elevdemokrati inom ramen för 
elevrådets verksamhet. Representan-
ter från elevrådet är med på nämn-
den och sitter i olika arbetsgrupper 
på gymnasieskolan, till exempel 
skyddskommittén.  

Skolan erbjuder ett brett programutbud
Ambitionen är att ha ett brett pro-

gramutbud. Vi ser det som en stor till-
gång för kommunen att ungdomarna 
har möjlighet att välja den utbild-
ning de är intresserad av, som också 
bidrar till bättre studieresultat. Vi har 
14 av 16 nationella program samt ett 
specialutformat program: Häst- och 
ridutbildning. Det breda utbudet är 
möjlig eftersom vi nyttjar möjlighe-
terna till samläsning så att även pro-
gram med få elever kan starta. Det är 
också viktigt att vi har ett brett utbud 
inför 2007 då det så kallade ”frisöke-
riet” införs i den nya gymnasierefor-
men. Det medför att eleverna får söka 
vilket program som helst i Sverige och 
får börja i mån av plats. Risken är att 
konkurrensen mellan olika gymnasie-
skolor om eleverna ökar. 

Den allmänna utbildningsnivån höjs 
och vilja och lust till livslångtlärande 
skapas
Den kommunala vuxenutbildningen 
har utvecklat en organisation som är 
tids- och rumslös. De studerande kan 
påbörja studier varje vecka och de 
kan även välja att studera på distans. 
Detta innebär att komvux bidrar till 
att många medborgare i Kalix har 
kunnat skaffa sig ökad kompetens 
och många har tagit steget vidare till 
högre studier. 

Viljan och lusten till högre studier 
grundläggs i grundskolan och gym-
nasiet. Om studietiden upplevs som 
meningsfull så ökar sannolikheten 
för eftergymnasiala studier. Det är 
därför viktigt att vi söker tillgodose 
elevernas önskemål i stor utsträck-
ning som möjligt så att de får läsa det 
de är intresserade av. Vidare är det vik-
tigt att visa på olika studievägar efter 
gymnasiet, här fyller våra studie- och 
yrkesvägledare en viktig funktion. 

Alla ges möjlighet till en fullständig 
gymnasieutbildning
Elever som påbörjar sin gymnasieut-
bildning får en individuell studieplan 
som i möjligaste mån ska tillgodose 
deras val. Detta för att studiemotiva-
tionen ökar om eleverna får läsa det de 
är intresserade av. Inom ramen för det 
individuella programmet söker vi att 
skapa förutsättningar för att alla elever 
ges möjlighet att skaffa sig en fullstän-
dig gymnasieutbildning. Elever som 
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är väldigt skoltrötta ger vi möjlighe-
ten att varva studier med praktik ute 
i arbetslivet. För närvarande arbetar vi 
med att analysera orsakerna till stu-
dieavbrott som ett led i att ta fram en 
handlingsplan mot detta.

Vi ska ge våra elever god kunskap om 
våra traditioner och bred omvärlds-
kunskap. Våra elever ska kunna 
känna stolthet över sig själva samt 
respekt och intresse för andra 
människor och kulturer
Gymnasiet har utbyte med många 
olika länder; exempelvis estetiska 
programmet med Ryssland, språkin-
stitutionen med Frankrike och media-
programmet med Italien. Detta bidrar 
till att våra elever får möta andra kul-
turer och därmed öka förståelsen för 
andra människors livsvillkor. Detta 
bidrar till att båda känna sig stolt 
över sin kommun och öka toleransen 
för andra kulturyttringar. 

NYCKELTAL 2004 2003 2002
Intäkter per elev   
Gymnasieskolan 6 504 5 778 3 568
Vuxenutbildningen* 23 631 19 682 24 311
Gymnasiesärskolan 53 996 58 655 63 015

Lärarkostnader per elev    
Gymnasieskolan 50 162 49 332 45 352
Vuxenutbildningen* 43 123 35 282 29 055
Gymnasiesärskolan 94 191 127 061 146 023
 
Verksamhetskostnader per elev    
Gymnasieskolan 13 871 12 054 11 698
Vuxenutbildningen* 4 288 2 890 3 201
Gymnasiesärskolan 45 252 30 952 33 931
   
Övriga kostnader per elev    
Skolmåltider 3 567 3 682 3 944
Skolbibliotek 632 683 731
Skolhälsovård 346 294 267
Skolkurator 715 690 769
*Räknat på antal heltidsstuderande
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Verksamhetsberättelse
Plan- och miljönämnden

Verksamhetsberättelse – Plan- och miljönämnden

Ordförande:
 Anders Hallman

Förvaltningschef: 
David Lanthén

Arbetet med en ny detaljplan för Kalix nya centrum har startat under året, här David Lanthén och Magnus Wiklund

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter 1 390 1 460 70 301
Kostnader 4 885  4 861 24 270
Netto 3 495 3 401 94 572
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Plan- och miljönämndens verksamhet 
omfattar tillsyn över byggnadsväsende, 
hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, 
djurskydd, kemiska produkter, tobak 
och renhållning. Nämnden ska på 
delegering från fullmäktige anta 
vissa detaljplaner samt särskilt upp-
märksamt följa utvecklingen inom 
kommunen i miljö- och hälsoskydds-
hänseende. Förslag utarbetas förslag 
och samarbete med andra myndighe-
ter och organisationer vars verksam-
het berör byggnadsväsende, miljö- och 
hälsoskyddsområdena. Plan- och mil-
jönämnden har haft en budget på 3 
495 kkr. Under året har åtta tjänster 
funnits vid förvaltningen. 

Årets resultat
Vi kan även detta år redovisa ett över-
skott. Kommunstyrelsens beslut i maj 
om ekonomisk restriktivitet har varit 
styrande för nämnden. Både på den 
politiska verksamheten och förvalt-
ningen och på intäktssidan kan över-
skott redovisas. Sammantaget leder 
det till ett överskott på 94 kkr.

Målredovisning
Nämndens måldokument utgår från 
fullmäktiges övergripande mål varför 
ingen särredovisning för nämndens 
mål och de övergripande målen sker. 
Medborgarnas möjligheter till insyn 
och inflytande över beslutsprocessen 
ska ständigt stärkas
Genom att utöva myndighetsverksam-

heten serviceinriktat och stödjande, 
skapa förutsättningar för fysiskt nära 
möten för medborgarna samt snabbt 
lämna medborgare och verksamhets-
utövare råd och upplysningar.

Vi har låtit utvärdera effekterna av 
sammanslagningen av gamla miljö-
nämnden och byggnadsnämnden. 
Resultatet av utvärderingen visar 
bland annat på att brukarna i genom-
snitt är nöjda med nämndens arbete 
men kan inte bedöma om det blivit 
bättre eller sämre efter sammanslag-
ningen. Sammanslagningen har inte 
i nämndvärd omfattning påverkat 
handläggningstiderna, men utred-
ningarna och avvägningarna i beslu-
ten blivit bredare och bättre.

Kalix ska vara en attraktiv kommun 
att bo, leva och verka i både för 
människor och företag
Vi bidrar genom att verka för att kom-
munala och andra lokaler underhålls 
och sköts så att en god inomhusmiljö 
kan erbjudas brukarna, verka för en god 
planreserv för såväl industriområden 
som för permanent- och fritidsboende 
och verka för att attraktiva boende- och 
företagsmiljöer skapas och att befint-
liga miljöer skyddas och utvecklas.

Arbetet med ny detaljplan för Kalix 
nya centrum har startat. Nämnden 
har övervakat Bulten i Kalix AB:s 
avveckling med avseende på eventu-
ella föroreningar i mark och lokaler 
så att företag som etablerar sig i fast-

igheten inte skall ärva någon oaccep-
tabel miljöskuld.

Kalix ska bli ett kunskapscentrum för 
norra Sverige och vara ett föredöme på 
vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle
Genom att verka för att miljöfrågorna 
får en större tyngd inom all kommu-
nal verksamhet och hos alla aktörer i 
kommunen bidrar vi till måluppfyl-
lelse. Företag, föreningar och enskilda, 
verkar för miljöcertifiering av företag 
och organisationer. Dessutom arbe-
tar vi själv och i samverkan med andra 
myndigheter skapa system för funge-
rande miljöövervakning samt verka för 
en slutning av kretslopp.

Vi informerar kontinuerligt genom 
Kalix-Bo, annonsering och på hemsi-
dan om förändringar och aktiviteter. 
Under året har arbetet med en mer 
informativ hemsida startat. I takt med 
de ökade energipriserna har antalet 
anmälningsärenden om installationer 
av värmepumpar och pelletskaminer 
ökat vilket har märkts av även under 
2004. 

Möjligheten att bo och verka utanför 
centralorten ska förbättras
Genom arbetet med olika fysiska 
planer verkar vi för att omotiverade 
hinder att välja lokalisering utanför 
centralorten undanröjs.

Möjlighet till lokalisering av boende 
och verksamheter är i stort styrt av 
lagstiftning. Plan- och miljönämn-
den har under året meddelat ett stort 
antal positiva beslut i frågor som rört 
bygglov och lokalisering av verksam-
heter utanför centralorten.

Medborgarnas skattemedel ska 
användas på ett effektivt sätt
Nämnden har under 2004 haft en 
kostnadstäckningsgrad på cirka 31 
procent. Taxor ses kontinuerligt över 
för att nå en så rättvis fördelning som 
möjligt mellan enskilda medborgare/
verksamhetsutövare som nämnden 
utövar tillsyn över och den del som 
läggs på skatteuttaget av medborgare.

Plan- och miljönämnden har under 
2004 arbetat fram ett nytt måldoku-
ment. De nya målen gäller från och 
med 2004-10-01.

Verksamhetsberättelse – Plan- och miljönämnden

NYCKELTAL 2004 2003 2002
Detaljplaner   
Antal detaljplaner som vunnit laga kraft  7 2

Byggverksamhet
Antal meddelade bygglov 208 204 241
Varav på delegation 179 161 181
Antal förhandsbesked 3 2 9
Antal bygganmälningar 189 173 153 

Obligatorisk ventilationskontroll
Besiktade anläggningar 176 68 118
Varav ej godkända anläggningar 49 8 7

Skyddsrum
Underhållsbesiktade 0 0 0 
Godkända (utfärdade slutbevis) 0 0 0 

Livsmedel
Godkända livsmedelslokaler 9 13 6
Tillfälliga tillstånd 16§ 39 38 32 

Miljöbalken
Beslut om anmälningspliktig verksamhet 102 133 113
Beslut om Strandskyddsdispenser 22 24 30 
Övriga tillstånd 7 3 4
Yttranden till Länsstyrelsen 12 13 18
Övriga beslut 152 142 119
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Verksamhetsberättelse
Socialnämnden

Verksamhetsberättelse – Socialnämnden

Ordförande:
 Karin Nilsson

Förvaltningschef: 
Lennart Nyman

Helena Andersson arbetar vid äldreboendet Kristallgården i Djuptjärn.

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter   34 421   40 045 5 624  4 251
Kostnader 287 586 301 659 –14 073     –10 461
Netto 253 165 261 614 –8 449 –6 210
LSS-intäkter 14 866 15 145 279 70
LSS-kostnader 30 266 30 253 13         –3 600
Netto 15 400 15 108 292 –3 530
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Årets resultat 
Årets ekonomiska resultat ger ett 
underskott på 8,2 miljoner kronor 
inklusive LSS (lagen om särskilt stöd). 
LSS redovisar 292 kkr i överskott i år. 
I resultatet ingår pengar för kom-
petensutvecklingsbonus  med 425 
kkr. Vid analys av underskotten kan 
konstateras att de problemområden 
vi hade förra året också är problem 
i år. Individ- och familjeomsorgen 
fick mer resurser 2004 för placering 
av barn och ungdom i familje- och 
HVB-hem. Trots detta är överskri-
dandet drygt 3,5 miljoner. Anslaget 
för försörjningsstöd ökades med 500 
kkr men har trots detta inte räckt till. 
Underskottet blev nästan 1,3 miljo-
ner. Bostadsanpassning är ett annat 
område som utvecklats klart sämre än 
budget. Underskottet är  på drygt tre 
miljoner kronor trots beslut om rikt-
linjer för att effektivisera verksamhe-
ten. Kostnaden har varit dubbelt upp 
mot det som var budgeterat. 

Inom både äldre- och handikap-
pomsorgen har funnits svårigheter 
att klara de minskade ramar som 
gällt för 2004. På flera enheter är det 
kostnaderna för vikarier  som varit 
klart högre än förväntat. Trots detta 
kostar verksamheten som helhet 
mindre i år än förra året, även om 
effekterna av nämndens beslut för 
budget i balans ännu inte  uppnåtts. 
Vi summerar hela verksamheten 
har den kostat cirka en miljon mer 
än vad vi haft i budget. Därutöver 
har tillkommit drygt 400 kkr utöver 
budget för det autismboende som 
startat under året och som inte alls 
fanns med i 2004 års budget.

Budgeten för LSS (lagen om skär-
skilt stöd) ökades med  3,1 miljoner 
inför 2004 och som bidragit till en 
budget i balans På samma sätt som 
vi nu har bättre grepp om LSS-kost-
naderna, ska vi också få bättre utfall 
på kostnaderna för familje- och 
HVB-hem under 2005. Inom äldre- 
och handikappomsorgen finns 
andra underskott men genom beslu-
ten under 2004 kommer situationen 
att kunna bli bättre nästa år.

Årets intäkter är knappt sex mil-
joner kronor mer än budgeterat. 
1,6 miljoner kronor avser överens-

kommelse mellan Norrbottens läns 
landsting och länets kommuner 
som träffats hösten 2004 kring ”enk-
lare sjukvård”. 1,5 miljoner kronor 
avser intäkter för kompetensutveck-
lingsprojektet ”Aurora”. Kostnadssi-
dan har ett underskott med samma 
belopp. 

Målredovisning
En attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i
Vi erbjuder en mycket god äldre- 
och handikappomsorg och arbetar 
aktivt för att drog- och missbruks-
problem i kommunen ska begränsas 
så mycket som möjligt. Ungdomar-
nas situation är idag bättre än förra 
året. Genom att hela tiden verka för 
förbättringar på dessa områden ökas 
kommunens attraktionskraft.

Stärka medborgarnas insyn och 
inflytande över beslutsprocessen
Förvaltningen medverkar regelbun-
det i träffar med kommunala pensio-
närsrådet och dito handikapprådet 
och har fortlöpande kontakter med 
anhöriga och övriga brukarrepresen-
tanter. I dessa sammanhang förs en 
dialog kring de förändringar som hela 
tiden måste göras i verksamheten. 
Ett förslag om temamöten runt om i 
kommunen förbereds inför 2005.

Kunskapscentrum för norra Sverige
Auroraprojektet har pågått under 
året för att alla medarbetare ska 
kunna höja sin kompetens i framfö-
rallt ändrat syn- och arbetssätt, som 
därmed förbättrar både verksamhet 
och arbetsmiljö.

Ett ekologiskt hållbart samhälle
Den mesta verksamhet inom soci-
alförvaltningens ansvarsområde är 
person- och relationsinriktad, varför 
vi bara i begränsad omfattning nytt-
jar utrustning som har miljöstö-
rande påverkan. I de fall vi brukar 
till exempel bilar för transporter, 
finns en ambition att vara så miljö-
inriktad som möjligt.

Möjlighet att bo och verka utanför 
centralorten
Verksamhet i alla delar av kommu-
nen främst genom den hemtjänst 
som utförs. Våra boenden är av 

naturliga skäl mer centraliserade. 
Ett exempel på en satsning utanför 
centralorten är det avtal som gäller 
mellan förvaltningen och ekono-
miska föreningen vad gäller hem-
tjänst i Övre Bygden.

Decentralisering en ledstjärna
Målstyrning är principen för verk-
samheten, vilket innebär att ansvar 
för att lösa uppgiften och befogen-
heten att bistå vårdtagaren/kunden 
gäller för alla medarbetare.

Frihet att välja inom kommunal service
Förvaltningens erbjudanden ska 
till övervägande delen föregås av en 
ansökan. I samband med ansökan 
lämnas information om vad de olika 
alternativen innebär, frihet föreligger 
inom den ram som erbjudandet har.

Skattemedel används på ett effektivt sätt
Socialförvaltningen är kommunens 
största och dyraste förvaltning, en 
förvaltning som dessutom har den 
mesta av sin verksamhet reglerad 
i lagstiftningen. För oss är det där-
för mycket viktigt att arbeta hårt 
för att våra rutiner och processer är 
så effektiva och kontrollerade som 
möjligt. Vid de granskningar som 
tillsynsmyndigheter och revisorer 
gör regelbundet, får vi ofta relativt 
gott betyg.

Nämndens prioriterade mål
Personalen visar alltid respekt för 
enskildas integritet och är lyhörd mot 
den som verksamheten riktas till
Målet diskuteras i de olika arbetsla-
gen. En mätning av brukares/vårdta-
gares uppfattning har gjorts under 
hösten 2004. Värdegrund och syn-
sätt kommer att i än högre grad att 
diskuteras de kommande åren.

Bedriver vård och omsorg av god kvalité
Mätningar har skett i tidigare 
benchmarkingarbete och genom 
årets enkätundersökning. Resultatet 
är generellt gott även om det finns 
förbättringsmöjligheter i enskilda 
arbetsgrupper, vad gäller förhåll-
ningssätt.

Särskilda boenden är av god kvalité 
och ger trygghet och integritet för den 
enskilde
Under året har flera boenden änd-
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rats så att betydande förbättringar 
åstadkommits. Vi har även avveck-
lat platser där ombyggnad inte varit 
möjlig, för att ha en så bra standard 
som möjligt. I och med 2004 kommer 
boendestandard inom äldreomsor-
gen att vara bra.

Vård och behandling sker i största 
möjliga utsträckning inom kommunen
Det är framför allt inom individ- och 
familjeomsorgen och handikapp-
omsorgen vi behövt söka oss utan-
för kommunen men det har varit 
mindre i år än tidigare.

De äldre och funktionshindrade som har 
ett högt omvårdnadsbehov prioriteras
Detta faller sig naturligt i vårt läge 
med begränsade resurser. 

Förebyggande arbete bland barn och 
ungdom prioriteras
Det sker dels i vår ordinarie verk-
samhet i barn och familjegruppen 
på individ- och familjeomsorgen, 
men även i vårt speciella drogföre-
byggande projekt, Kalix-orten där 
ungdomar trivs, som vi ansvarar 
för på kommunstyrelsens uppdrag.  
2004 har vi också arbetat mer inten-
sivt i våra kontakter med barn med 
särskilda behov genom samverkan 
mellan individ- och familjeomsor-
gen och handikappomsorg.

Stärker den enskildes resurser att 
klara sig på egen hand
Detta mål finns med som en inrikt-
ning i alla handläggares dagliga 
beslutsfattande.

Aktiva åtgärder ersätter passivt 
socialbidragstagande.
Här samverkar vi med arbetsför-
medling, försäkringskassa och kom-
munens arbetsmarknadsenhet vid 
närings- och utvecklingsenheten för 

att så lite som möjligt hamna i pas-
sivt beteende hos våra bidragstagare.

Underlättar sina målgruppers själv-
bestämmande samt delaktighet och 
gemenskap i samhället
I samband med myndighetsutövning 
är ledstjärnan att låta varje vårdtaga-
res/brukares egen vilja vara styrande 
för de åtgärder vi föreslår ska gälla. 
Svårigheten ligger i att anhöriga och 
den enskilde ibland kan redovisa 
olika behov/krav.

Brukarna och deras organisationer 
hålls informerade om förändringar av 
betydelse för dem.
Vi har både fasta tider för informa-
tionsutbyte, men vi kallar även till 
separata träffar vid behov.

Kontinuerliga omvärldsanalyser anpassar 
mål och verksamheter till förändringar
Detta sker regelmässigt. Nämnden 
arbetar speciellt med revidering av 
målen.

Frivillig/idéell verksamhet som bedrivs 
i överensstämmelse med social-
nämndens mål prioriteras
Detta sker och prövas i samband 
med nämndens bidragsgivning.

Öka samverkan med andra nämnder 
och styrelser
Samverkan mellan både nämn-
der och styrelser samt mellan för-
valtningarna har ökat de senaste 
åren. Detta samarbete är fortsatt 
angeläget och sker som en konse-
kvens av våra krympande resur-
ser. Gäller inte bara internt inom 
kommunen utan även med andra 
partners i kommunen och länet.
Målen är relativt allmänt formule-
rade och har mer haft funktionen 
av inriktningsmål. Förvaltningen 
har därför arbetat med alla målsätt-

ningarna för ögonen och varit rela-
tivt framgångsrik med detta arbete, 
utan att det går att visa full målupp-
fyllelse i något av målen.

Viktiga händelser
Direkt in på det nya året tog social-
nämnden beslut om att stänga vissa 
enheter i storleksordningen 10–12 
miljoner. I valet mellan strukturella 
åtgärder och personalminskning 
av mer ”ost-hyvel” karaktär, valde 
nämnden att minska i verksamheten 
genom att stänga enheter.

Förvaltningen ansökte redan 2002 
om medel från EU, mål 3 för ett 
stort kompetensutvecklingsprojekt, 
Aurora. Länsstyrelsen beviljade dessa 
medel strax innan sommaren och vi 
har under 2004 genomfört ett antal 
utbildningar. Projektet har nu nått 
halvvägs med hittills mycket gott 
resultat. Samordning med projektet 
”Ett bättre jobb” sker och målet för 
socialförvaltningen är en certifiering 
enligt IIP, Investors in People, under 
2006.

Försöket med 3:3 schema på en 
grupp på Skogsgläntan upphörde 
årsskiftet 2004, trots att alla medar-
betare är mycket nöjda och ingen vill 
byta tillbaka till det gamla. Orsaken 
är att rymma verksamheten inom 
befintlig budget.

Framtiden
2005 bör kunna klaras med mindre 
underskott, även om det vi ser fram-
för oss är en fortsatt kärv ekonomi. Vi 
får därför inte slappna av i vårt arbete 
med våra interna processer. Mer kva-
lité för samma pengar eller samma 
kvalité för mindre pengar är vår 
utmaning och detta kräver allas med-
verkan. Denna inriktning är entydig 
och den avläses i både löpande verk-
samhet likväl som i våra projekt.

Verksamhetsberättelse – Socialnämnden
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NYCKELTAL  2004 2003 2002            
Individ och familjeomsorg
Behandlingshemmet Solgården    
Antal vårddagar  1 130 901 764
Kostnad/vårddag Brutto                  2 283 kr 2 869 kr 2 880 kr
                              Netto 2 229 kr 2 798 kr 2 803 kr
Antal öppenvårdsbesök 958 1283 1352

Vård och behandling utanför kommunen 
Antal personer  15 18 31
Antal vårddygn  3 495 3 599 4 393
Kostnad/vårddygn Brutto 1 853 kr 1 377 kr 1 138 kr
                                Netto 1 847 kr 1 372 kr 1 131 kr
Familjehem 
Antal placerade barn 22 23 19
Kostnad/placering Brutto 212 973 kr 197 786 kr 144 600 kr
 Netto 205 495 kr 190 913 kr 137 769 kr
Försörjningsstöd, miljoner kronor 7,8 6,1 5,9

Äldreomsorg
Hemtjänst
Antal hemtjänsttimmar 139 141 137 260 134 379
Kostnad/hemtj.tim. Brutto 349 kr 338 kr 308 kr

Gruppboende
Antal vårddygn  28 075 31 025 30 657
Kostnad/vårddygn Brutto 1 501 kr 1 374 kr 1 456 kr

Sjukhem
Antal vårddygn  44 165 39 785 39 785
Kostnad/vårddygn Brutto 1 366 kr 1 349 kr 1 397 kr

Handikappomsorgen
Gruppboende särskilda omsorgen
Antal vårddygn  10 582 12 755 12 755
Kostnad/vårddygn Brutto 1 721 kr 1 640 kr 1 548 kr

Vårddygnen 2004 har minskat på grund av att Stapelvägen 9 i Nyborg gjorts om till äldreboende och ett nytt serviceboende tillskapats ”Lejonet”
 i Kalix. Även platserna på Hedgården har minskat under året eftersom Hedgården skall läggas ned och flyttas ihop med Djuptjärn.
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Verksamhetsberättelse – Tekniska nämnden

Ordförande:
Kenneth Sandberg

Förvaltningschef: 
Kent Gullberg

RESULTAT kkr
 Budget Resultat Avvikelse 2004 Avvikelse 2003
Intäkter 126 732 138 825 12 093 –29 504
Kostnader 112 713 131 828 –19 115 21 345
Netto  14 019     6 997   –7 022 –8 159

Birger Öhman tinar vägtrummor
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Årets resultat 
Årets resultat visar på ett under-
skott på sju miljoner kronor. Den 
största delen av underskottet, drygt 
fem miljoner kronor, avser under-
skott vid vår fastighetsavdelning. En 
miljon kronor beror på underskott 
i de tre skolor som lades ned under 
2003 men som vi fortfarande har ett 
uppdrag att förvalta. Andra orsa-
ker är ännu ej slutreglerade skador, 
att vi förvaltar fastigheter där vi 
får in internhyror först år 2005 och 
hyresförluster för externt uthyrda 
fastigheter där vi drabbats av kon-
kurser.  Periodiseringarna av intäk-
terna för verksamhetsanpassningar 
har också medfört att kostnaderna 
för ombyggnationerna har ökat mer 
än intäkterna. Kommunens återköp 
av det gamla kommunförrådet har 
också belasta resultatet. Väghåll-
ningsområdet uppvisar ett under-
skott på cirka två miljoner kronor. 

Målredovisning
Nämndens egna mål bidrar samti-
digt till att uppfylla flera av de över-
gripande målen.

En attraktiv kommun att bo, leva och 
verka i
Arbetet med att på bästa sätt förvalta 
fastigheter, gator, vägar, vattenverk, 
avloppsanläggningar och ledningsnät 
med mera är av viktig betydelse för 
upplevelsen av en attraktiv kommun. 
Under 2004 har vi förbättrat bland 
annat handikappanpassning och vin-
terväghållning av vårt vägnät.

Ett ekologiskt hållbart samhälle.
Frihet att välja inom kommunal service
Inom renhållningsområdet finns 
möjlighet att i hög grad välja 
servicenivå till exempel för att 
kombinera med lokala komposte-
ringslösningar. 

Ett ekologiskt hållbart samhälle.
Möjligheter att bo och verka utanför 
centralorten.
Skattemedel används på ett effektivt sätt
Ett flertal anläggningar ute i kom-
munens byaskolor har ställts om från 
olja/el till förnyelsebra alternativ.

Skattemedel används på ett effektivt sätt.
Decentralisering är en ledstjärna
Internhyressystemet som varit i bruk 

under 2004 innebär att besluten över 
vilka lokaler som kommunen skall 
använda flyttats närmare brukarna.

Nämndens prioriterade mål
Affärsgator är tillgängliga för gående 
och handikappade
Under 2004 har ett nytt upphöjt 
övergångställe anlagts i korsningen 
mellan Postgatan och Köpmannaga-
tan. Funktionsupphandling av vinter-
väghållningen har medfört en bättre 
halkbekämpning och eliminering av 
spårbildning. Detta ökar framkom-
lighet och säkerhet på gångbanor och 
övergångsställen i centrum. 

Åtgärdsplan för underhållsbehovet på 
kommunens vägar
Inventering och besiktning av samt-
liga kommunens vägar och gator 
har utförts. Detta har utmynnat i 
en åtgärdsplan som används vid för-
valtningens interna arbete och som 
underlag för budgetprocessen.

Halkbekämpning av gång- och cykelvägar 
utförs så att en sparksträng lämnas kvar
Kravet finns i vår upphandling av 
vinterväghållningen. Funktionen har 
dock visat sig vara svår att upprätt-
hålla samtidigt som vissa risker med 
metoden också uppmärksammats.

Snöröjning sker så att gator och vägar 
är farbara för mötande trafik. Snöröj-
ning sker med växelvisa körrundor där 
så är möjligt. Gathörn siktröjs
Kraven finns i vår upphandling av 
vinterväghållningen.

Plan för reinvestering upprättas. 
Målet är årlig reinvestering med cirka 
1,2 procent av nyanskaffningsvärde på 
va-anläggningar
Under 2004 har inventeringarna av 
va-nätet fortsatt. Under 2004 har ett 
investeringsutrymme på  0,57 procent 
(sju miljoner kr) funnits för ny- och 
återinvesteringar inom VA-området.

Funktionen med central driftövervak-
ning är i full drift år 2002
Funktionen med central driftsöver-
vakning är i full drift.

Plan för investeringar och planerat 
underhåll i fastigheterna så att stan-
darden på fastigheterna  behålls 
Arbetet pågår att med inventeringar 
och datastöd skaffa ett heltäckande 

underlag för behovet av planerat 
underhåll. En heltäckande plan skall 
vara klar 2005.

 
Normer för en bra inom- och utomhus-
miljö i och kring våra byggnader följs.
Ingår som en naturlig del i vår fastig-
hetsförvaltning. Inga specialinsatser 
har dock gjorts under året

Minst en fastighet per år konverteras 
från olja–el till förnyelsebar energi
Under året har Vitvattnets skola konver-
terats från el till biobränsle, Pålänge 
skola från olja till biobränsle och 
Risöns  skola från olja till bergvärme.

Igångsättning av komposteringsanlägg-
ningar för hushållsavfall och avloppsslam
Från och med 1 januari 2005 
transporteras komposterbart hus-
hållsavfall till en komposteringsan-
läggning i Luleå. Kompostering av 
avloppsslam kommer att påbörjas 
på Kalix avfalls deponi under 2005.

Främja lokala lösningar för 
kompostering
Vårt renhållningssystem med väg-
ning av sopor och den från 2003 gäl-
lande avfallstaxan innebär att man 
slipper behandlingsavgift för den 
del av avfallet som komposteras på 
den egna fastigheten

Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige har beslutat 
att tekniska nämndens frågor från 
och med årsskiftet 2004/2005 skall 
skötas av kommunstyrelsen. Det 
innebär att detta är tekniska nämn-
dens sista verksamhetsberättelse.

Inom fastighetsområdet har tek-
niska nämnden övertagit ansvaret 
för huvuddelen av kommunens fast-
ighetsbestånd. Under 2004 har det 
internhyressystem  som kommunfull-
mäktige beslutade om 2003 införts. 
Trots en del barnsjukdomar och den 
stora omställning detta inneburit har 
införandet gått mycket smidigt. 

Förvaltningens fastighetsbestånd 
har förändrats genom att gamla 
brandstationen och Gammelgårdens 
daghem har försålts medan gamla 
kommunförrådet har återköpts

2004 har varit det första året med  
funktionsupphandlad vinterväghåll-
ning. Resultatet har varit positivt ur 
funktionssynpunkt. En ny anlägg-

Verksamhetsberättelse – Tekniska nämnden

54



Verksamhetsberättelse – Tekniska nämnden

ning för förvaring, ompackning och     
klassificering av farligt avfall från 
hushållen har tagits i bruk. Den nya 
anläggningen uppfyller alla miljö- 
och lagkrav. Sangis vattenverk har 
tagits ur drift. Allt vatten för Sangis 
behov hanteras och behandlas nu vid 
vattenverket i Lappbäcken. Kommu-
nens väghyvel har försålts. Ett antal 
reinvesterings-/saneringsprojekt har 
genomförts inom områdena VA och 
gata i Nyborg, Morjärv, Östanfjär-
den, Töre och Kalix. 

Framtiden
Ett fortsatt arbete med att effekti-

visera och förbättra verksamheten 
vid vår fastighetsförvaltning är den 
enskilt viktigaste framtidsfrågan för 
förvaltningen. Energieffektiviseringar 
och energiomställningar kommer att 
vara fortsatt prioriterade områden. 
Under 2005 kommer utvärdering av 
gjorda omställningar att ske samt 
inventering av tänkbara nya objekt.

Speciellt inom skolområdet där 
65 procent av vårt fastighetsbestånd 
ligger har vi ett tungt åtagande. Inom 
denna del av vårt fastighetsbestånd 
står vi också inför stora investeringar 
bland annat ur arbetsmiljösynpunkt. 

Kostnaden för av tomma lokaler ska 
minskas. Arbetet genomförs i enlig-
het med framtagen strategi.

Inom avdelning för teknisk försörj-
ning påbörjas den första etappen av 
sluttäckningen av avfallsdeponin. På 
längre sikt är dock de största frågorna 
inom denna avdelning problemen att 
klara av reinvesteringsbehoven inom 
Va-och gatuområdena.

För hela förvaltningen kommer 
deltagandet i en utveckling av Kalix 
centrum inklusive strandängarna 
att bli en stor utmaning. 

NYCKELTAL 2004 2003 2002 
Förvaltningsbyggnaden 
Lokalyta m2 7 150 7 150 7 150
Drift- & underhåll kr/m2 241,15 172,18 167,10
Städkostnad kr/m2 118,48 117,89 132,84
Kapitalkostnad kr/m2 188,90 203,55 137,69
Bruttokostnad kr/m2 548,52 493,62 437,64
Hyresintäkter kr/m2 450,67 44,17 19,48
Nettokostnad kr/m2 97,85 449,45 418,15
   
Övriga hyresfastigheter     
Lokalyta m2 874 874 874
Drift och underhåll kr/m2 524,37 459,15 387,07
Kapitalkostnad kr/m2 570,71 577,23 631,58
Bruttokostnad kr/m2 1095,08 1036,38 1018,65
Hyresintäkter kr/m2 446,45 446,57 464,99
Nettokostnad kr/m2 648,63 589,82 553,66
   
Skolfastigheter   
Lokalyta m2 77533 77533 77533
Drift- & underhåll kr/m2 279,93 279,16 247,01
Städkostnad kr/m2 129,20 125,07 162,36
Kapitalkostnad kr/m2 257,62 248,59 257,64
Bruttokostnad kr/m2 666,76 652,83 667,01

Fastigheter för socialförvaltningen   
Lokalyta m2 20 114 20 114 20 114
Drift och underhåll kr/m2 342,25 393,65 344,66
Kapitalkostnad kr/m2 275,98 266,62 280,70
Bruttokostnad kr/m2 618,23 660,27 625,36
Hyresintäkter kr/m2 591,20 309,81 295,23
Nettokostnad kr/m2 27,03 350,46 330,12

NYCKELTAL 2004 2003 2002
Väghållning kalix tätortsområde   
Barmarksunderhåll m2 577 919 534 919 534 919
Kostnad kr 815 800 1 801 200 999 200
Kostnad kr/m2 1,41 3,37 1,87
Vinterväghållning m2 577 919 534 919 534 919
Kostnad kr 4 570 000 3 096 800 2 924 900
Kostnad kr/m2 7,91 5,79 5,47

Väghållning övriga planområden   
Barmarksunderhåll m2 320 417 320 417 320 417
Kostnad kr 206 500 272 100 380 300
Kostnad kr/m2 0,64 0,85 1,19
Vinterväghållning m2               320 417 320 417 320 417
Kostnad kr 1 950 100 1 138 600 1 035 300
Kostnad kr/m2 6,09 3,55 3,23
   
Väghållning enskilda vägar   
Barmarksunderhåll m2 564 000 564 000 564 000
Kostnad kr 350 000 493 300 892 800
Kostnad kr/m2 0,62 0,87 1,58
Vinterväghållning  m2 564 000 564 000 564 000
Kostnad kr 892 000 746 100 731 900
Kostnad kr/m2 1,58 1,32 1,30

Trafikbelysning Kalix tätortsområde
Antal ljuspunkter st 3460 3460 3460
Driftkostnad kr 1 094 300 924 900 1 253 200
Kapitalkostnad kr 204 600 241 900 199 100
Bruttokostnad kr 1 298 900 1 166 800 1 452 300
Kostnad kr/ljuspunkt 
exklusive kapitaltjänst 316 267 362

Trafikbelysning övriga områden   
Antal ljuspunkter st 3 407 3 407 3 407
Driftkostnad kr 866 600 1 483 900 1 312 600
Kostnad kr/ljuspunkt 254 436 385
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NYCKELTAL 2004 2003 2002          
Vatten totalt                         
Adminstration 832 100 820 800 
Produktion kr 3 550 200 3 518 600 2 980 900
Distribution kr 6 488 000 6 091 100 5 481 600
Bruttokostnad kr 10 870 300 9 609 700 8 462 500
Bruttokostnad kr/m3 5,67 4,84 4,27
Intäkter kr 17 353 200 17 552 450 17 427 400
Nettokostnad kr –6 482 900 –7 942 750 –8 964 900
Nettokostnad kr/m3 –3,38 –4,00 –4,52
   
Avlopp totalt                      
Rening kr 11 747 500 11 851 800 9 967 700
Administration 832 100 820 800 
Avledning 6 930 600 8 174 200 7 104 900
Bruttokostnad kr 19 510 200 20 846 800 17 072 600
Bruttokostnad kr/m3 7,62 10,13 6,88
Intäkter kr 17 353 200 17 552 450 17 427 400
Nettokostnad kr 2 157 000 3 294 350 –354 800
Nettokostnad kr/m3 0,84 1,60 –0,14
   
Kostnadstäckningsgrad VA % 
Årsuppgift 114,2 % 115,3 % 136,5 %

Kostnadstäckningsgrad VA % 
Över en åttaårsperiod 56,8 % 55,2 % 52,5 %

Centralförrådet   
Lagervärde exkl moms kr 1 949 162 1 770 772 1 713 033
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NYCKELTAL 2004 2003 2002          
Produktion av vatten   
Utpumpad vatten-
mängd m3 1 916 676 1 986 853 1 982 934
Driftkostnad kr 2 921 800 2 512 700 2 013 000
Kapitalkostnad kr 628 400 1 005 900 967 900
Bruttokostnad kr 3 550 200 3 518 600 2 980 900
Kostnad kr/m3  1,85 1,77 1,50
   
Distribution av vatten   
Vattenledningar antal km 413,3 413,3 413,3
Driftkostnad kr 3 386 700 2 870 000 2 088 500
Kapitalkostnad kr 3 101 300 3 221 100 3 393 100
Bruttokostnad kr 6 488 000 6 091 100 5 481 600
Kostnad kr/km  15 697      14 737      13 262    
   
Rening av avloppsvatten   
Renad vattenmängd m3 2 560 065  2 058 570 2 480 693
Driftkostnad kr 8 411 500 7 591 100 6 217 800
Kapitalkostnad kr 3 336 000 3 439 900 3 749 900
Bruttokostnad kr 11 747 500 11 851 800 9 967 700
Kostnad kr/m3 4,59 5,76 4,02

 Avloppsledningar och pumpstationer  
Avloppsledningar antal km 315,6 315,6 315,6
Driftkostnad kr 3 253 300 4 102 800 3 478 600
Skador 41 500 525 100 48 200
Kapitalkostnad kr 3 635 800 3 546 300 3 578 100
Bruttokostnad kr 6 930 600 8 174 200 7 104 900
Kostnad kr/km  21958 25898 22510

Mängduppgifter antal*  
Vattenverk 11 (11,11)
Avloppsreningsverk 12 (12,12)
Pumpstationer 76 (74,74)
Trekammar-
brunnar 900 (900,900)
Biodammar 2 (2,2)
Markbäddar 4 (4,4)
Plogturer 
Kalix centrum 28 (29,32)
Plogturer 
övriga områden 19 (17,12)
Sandningsturer 
Kalix centrum 70 (25,18)
Sandningsturer 
övriga områden 13 (10,10)
Högreservoarer 
(Vattentorn) 4 (4,4)
Tryckstegrings-
stationer 6 (6,6)

Mängduppgifter antal km*
Vattenledningar 413 (413, 413)
Avloppsledningar 315 (315, 315) 
Gator och vägar 265 (264, 264)

Nyanskaffningsvärde 
Vägar mkr 676  
Vägbelysning mkr 63 
Vattenförsörjning mkr 646 
Avloppsförsörjning mkr 621

*Siffror i parentes avser 2003 och 2002
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Verksamhetsberättelse
Bolagen

Högskoleförbundet Östra Norrbotten är en av huvudaktörerna i landet för utlokaliserad polisutbildning. Magnus Ingesson, Magnus Lundin 
och Jouni Jussheikki övar nedläggning.

Verksamhetsberättelse – Bolagen

Stiftelsen Kalixbo
Kalix Industrihotell AB

Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten
Högskoleförbundet Östra Norrbotten

KB Kalix Nya Centrum 1
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Verksamhetsberättelse – Stiftelsen Kalixbo

Stiftelsens verkställande funktionär 
är Kent Bodlund. Under verksam-
hetsåret har styrelsen bestått av: 
Peter Eriksson, ordförande
Irene Silverplatz
Henrik Eriksson
Börje Andersson
Robert Forsberg

Stiftelsen är en allmännyttig 
bostadsstiftelse som är helägt av 
Kalix kommun. Stiftelsen Kalixbos 
verksamhet består i att inom kom-
munen förvärva, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter samt 
bygga bostäder, affärslokaler och 
kollektiva anordningar. Vid årets 
utgång uppgår antalet bostadslä-
genheter till 939 stycken. Det är en 
ökning med 42 från 2003. 

Viktiga händelser under året
Stiftelsen har avtal om förhandlings-
ordning med Hyresgästföreningen i 
Övre Norrland. Hyrorna ökade med 
13,91 kr/m2 i förhållande till 2003. 
Därutöver höjdes hyran även för 
garage och parkeringsplatser. Efter 
höjningen uppgår hyresnivån för 
bostäder i genomsnitt till 745 kr/m2 
och år. 

Antalet outhyrda lägenheter upp-
gick vid årsskiftet till 57 (43) eller sex 
procent (4,8 procent). Angivelserna 
inom parentes anger föregående år 
för jämförelse. Antalet flyttningar 

har under året uppgått till 336 (242) 
eller 36 procent (27 procent) av det 
totala beståndet. 

Stiftelsen har från och med 2004-
09-01 av konkursförvaltaren för-
värvat samtliga 28 lägenheter i 
före detta bostadsrättsföreningen 
Djuptjärn. Under året har två lägen-
heter i Sangis avyttrats. I kvarte-
ret Sländan har en upprustning av 
garagen startat där även nya föns-
ter monterats in. På Hemvägen 2 i 
Töre har konvertering från direkt-
verkande el till vattenburen värme 
skett samt anslutning till undercen-
tral på Hemvägen 4 som är utrustad 
med bergvärme. På Morjärvsvägen 4 
har parkeringar och motorvärmare 
byggts om. I kvarteret Tor har ett 
omfattande markarbete utförts. I 
kvarteret Manhem har under året 
bastu och tvättstuga byggts om. Nya 
balkonger och att sista etappen på 
markarbeten utförts. Under året har 
om- och tillbyggnad av äldreboende 
i Djuptjärn och Nyborg fastställts.

Personal
Stiftelsen har under verksamhets-
året inte haft anställd personal. 
Stiftelsen har avtal med HSB Norr 
ekonomisk förening som svarat för 
den administrativa förvaltningen. 
Avtalet upphörde vid utgången av 
2004. Stiftelsen har organiserat ett 
eget kontor i kvarteret Länsman från 
årsskiftet. Den nya organisationen 
ska ge hyresgäster och andra kunder 
bättre och effektivare service. Stiftel-
sen Kalixbo kommer även att admi-
nistrera KB Kalix Nya Centrum.

Förväntad framtida utveckling
Överenskommelse har träffats om 
att höja hyrorna med 10,8 kr/m2 
från och med 2005. Efter höjningen 
uppgår hyresnivån för bostäder i 
genomsnitt till 756 kr/m2 och år. 
Målsättningen är att antalet out-
hyrda lägenheter ska kunna hållas 
under fem procent. 

Stiftelsen Kalixbo

Outhyrda lägenheter och flyttningar
År Totalt antal Oplacerade lägenheter Flyttningar
 lägenheter antal andel % antal andel %
2004 939 57 6 336 36
2003 897 43 4,8 242 27
2002 896 87 9,7 300 33,5
2001 924 108 11,7 285 30,1
2000 929 131 14,1 252 27,1
1999 892 104 11,7 190 21,3
1998 868 97 11,2 209 24,1
1997 849 97 11,4 189 22,3
1996 849 77 9,1 219 25,8
1995 854 66 7,7 180 21,1
1994 905 107 11,8 219 24,2

Resultaträkning milj kr
 2004 2003
Rörelsens intäkter 55,2 49,1
Rörelsens kostnader –36,4 –31
Avskrivningar –7,2 –6,3
Rörelsens resultat 11,6 11,8
  
Finansnetto –11,7 –11,4
Resultat efter   
finansiella poster –0,1 0,4
  
Bokslutsdispositioner 0,4 
Skatt –0,1 –0,1
Årets resultat 0,2 0,3

Balansräkning milj kr
 2004 2003
Tillgångar  
Bostadslånepost 0,6 0,6
Anläggnings-
tillgångar 313,9 289,5
Omsättnings-
tillgångar 28,2 40,6
Summa tillgångar 342,7 330,7

Eget kapital och skulder  
Eget kapital 17,3 17,1
Obeskattade reserver 0,4 0,7
Långfristiga skulder 297,6 279,6
Kortfristiga skulder 27,4 33,3
Summa eget kapital  
och skulder 342,7 330,7
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Bolagets VD är Stig Forslund. 
Under verksamhetsåret har styrelsen 
bestått av:
Sivert Strömbäck, ordförande
Sivert Holmberg
Bertil Sundqvist 
Kristina Jakobsson
Christer Wallin

Kalix Industrihotells verksamhet är 
att uppföra, köpa, sälja och förvalta 
fastigheter för beredande av lokaler 
för hotellrörelse, tjänste- och servi-
ceföretag, hantverk och småindustri. 
Genom ett rationellt och effektivt 
agerande ska man vara en aktiv 
partner i tillskapandet och bibehål-
landet av arbetstillfällen i kommu-
nen. Kommunen äger 100  procent 
av bolaget. Kalix kommun har teck-
nat en kapitaltäckningsgaranti som 
innebär att kommunen förbundit 
sig att svara för att bolagets egna 
kapital vid varje tillfälle uppgår till 
minst det registrerade aktiekapita-
let. Utöver detta har Kalix kommun 
tecknat en garantiförbindelse som 
innebär att kommunen förbinder 

sig att vid varje tillfälle, köpa bola-
gets fastigheter till bokfört värde.

Kalix Industrihotell har ett helägt 
dotterbolag, Kalix Electropolis AB 
vars verksamhet består i att främja 
utveckling av elektronikbranschen. 
Koncernredovisning har ej upprättats 
med hänvisning till ÅRL 7 kap 4§.

Viktiga händelser under året
Bolaget redovisar en förlust för 2004 
med fem miljoner kronor. Det är en 
försämring med 2,6 miljoner kronor i 
jämförelse med 2003. Under verksam-
hetsåret har fastigheten Karlsborg 
3:4 avyttrats och fastigheten Näsbyn 
8:161 förvärvats. Av bolagets disponi-
bla lokalytor var 73 procent uthyrda 
vid årsskiftet. Anläggningstillgång-
arna ökade med tio miljoner kronor 
under året till 166 miljoner kronor. 

Personal
Bolaget har inte haft några anställda 
under räkenskapsåret. Administra-
tiva tjänster har köpts från Kalix 
kommun. Kostnaderna för styrelse 
och företagsledning har varit 700 000 
kronor.

Kalix Industrihotell AB

Verksamhetsberättelse – Kalix Industrihotell AB, Räddningstjänstförbundet Östra Norbotten

Resultaträkning milj kr
 2004 2003
Rörelsens intäkter 17,4 19,1
Rörelsens kostnader –11,7 –10,5
Avskrivningar –4,8 –4,6
Rörelsens resultat 0,9 4,0

Finansnetto –5,9 –6,4
 
Årets resultat –5,0 –2,4

Balansräkning milj kr
 2004 2003
Tillgångar
Anläggnings-
tillgångar 165,9 156,0
Omsättnings-
tillgångar 13,6 17,0
Summa tillgångar 179,5 173,0

Eget kapital och skulder  
Eget kapital 17,7 20,3
Långfristiga skulder 151,8 143,0
Kortfristiga skulder 10,0 9,7
Summa eget kapital  
och skulder 179,5 173,0

Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten

Räddningschef: Arto Koivumaa
Förbundsdirektionen har bestått av 
följande ordinarie ledamöter:
Erik Söderlund, Kalix, ordförande
Sven-Erik Bucht, Haparanda, vice ord-
förande
Valter Lindh, Kalix
Carin Hansson-Henriksson, Kalix
Stig Carlsson, Kalix
Raija Karlander, Haparanda
Arne Honkamaa, Övertorneå
Harry Grape, Övertorneå

Tillsammans med Haparanda och 
Övertorneå kommuner ingår Kalix 
i ett kommunalförbund som omfat-
tar kommunernas hela räddnings-
tjänst. Förbundet har sitt säte i Kalix. 
Kalix kommuns andel i förbundet 
uppgår till 52,7 procent. Förbundets 
ändamål är att hålla en för Kalix, 
Haparanda och Övertorneå kom-

muner gemensam organisation för 
räddningstjänst, som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en 
av medlemskommunerna. Förbun-
det skall vidare fullgöra sådan rädd-
ningstjänst under höjd beredskap 
som följer av lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om civilt försvar.

Viktiga händelser under året
Vi har nu avslutat förbundets femte 
verksamhetsår. För 2004 kan förbun-
det uppvisa ett positivt resultat med 
407,6 kkr, vilket möjliggör en balan-
sering av 2002 års underskott och 
kravet på en budget i balans vid årets 
slut. Överskottet beror till största 
delen på minskade personalkostnader 
på grund av betydligt mindre larm än 
normalt samt lägre avskrivningskost-
nader än budgeterat.

I slutet av 2003 påbörjade med-
lemskommunerna en undersökning 

Resultaträkning milj kr
 2004 2003
Intäkter 23,6 2,7
Kostnader –21,3 –21,9
Avskrivningar –1,8 –1,5
Nettokostnader 0,5 –20,7
Medlemsavgifter  20,9
Finansnetto 0,1 0
Årets resultat 0,4 0,2

Balansräkning milj kr 
 2004 2003
Anläggningstillgångar 8,0 7,0
Långfristiga fordringar 2,6 1,8
Omsättningstillgångar 6,0 0,7
Summa tillgångar 16,6 9,5
  
Eget kapital 0,7 0,3
Avsättningar 2,8 1,9
Långfristiga skulder 4,3 3,7
Kortfristiga skulder 8,8 3,6
Summa skulder 13,1 7,3
Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder 16,6 9,5
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om möjligheten fanns för räddnings-
tjänstförbundet att ta hand om kom-
munernas planering för krishantering 
enligt lagen om extraordinära hän-
delser, inte ansvaret, utan vara den 
drivande kraften i arbetet. Diskus-
sionerna mellan kommunerna och 
förbundsledningen har fortsatt under 
året och resulterat i en anställning av 
en gemensam risk- och beredskaps-
samordnare. Den nya medarbetaren 
har börjat arbetet i augusti och verkar 
även för Överkalix kommun. 

Från och med 1 januari 2004 gäller 
en ny lagstiftning, lagen om skydd 
mot olyckor. Bestämmelserna i lagen 
syftar till att i hela landet bereda män-
niskors liv och hälsa samt egendom 
och miljö ett med hänsyn till de lokala 
förhållandena tillfredställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor. Den 
nya lagen har inneburit ett intensivt 
arbete med att bland annat upprätta 
handlingsprogram som ersätter den 

tidigare räddningstjänstplanen, fast-
ställande av frister och olika typer av 
styrdokument för den förebyggande 
verksamheten. Lagen om skydd mot 
olyckor har även föranlett en revide-
ring av förbundsordningen och med-
lemskommunerna har beslutat om en 
gemensam övergripande målsättning 
och strategi för den förebyggande 
verksamheten och räddningstjänsten 
i kommunerna. 

Personal
Förbundet har 92 personer anställda, 
varav två kvinnor. Av dessa arbetar 15 
personer heltid, och 77 i deltidsstyr-
kor fördelade på fem stationer. Dess-
utom finns elva personer som ingår i 
ett räddningsvärn och 38 personer i 
tre olika ”frivilliggrupper”. 

Framtiden
Budgetprocessen inför 2005 inleddes 
tidigt under våren och det tidigare 
beslutet i direktionen om oförändrad 
ram från 2004 var de riktlinjer led-
ningen arbetade efter. Beslutet blev 
inte utifrån de tidigare givna riktlin-
jerna, utan ramen minskades ytterli-
gare med 322 kkr. Konsekvenserna av 
denna besparning blir minskat anslag 
för utbildning av brandmän samt att 
den planerade investeringen av ett 
nytt höjdfordon sker under 2006.

För att uppfylla lagens målsättning 
om ett säkrare och tryggare samhälle 
är en av förbundets viktigaste uppgif-
ter att bistå enskilda, kommunerna 
och näringslivet med utbildning, råd 
och information i det förebyggande 

arbetet. Efterfrågan är svårbedömd i 
dagsläget men ambitionen är att av-
sätta stora resurser till detta under 
de närmaste åren. Det av direktio-
nen fastställda handlingsprogrammet, 
som gäller denna mandatperiod, stäl-
ler höga krav på att verksamheterna 
har välplanerade strategier för att 
uppnå målsättningen. Måluppfyllelsen 
kommer kontinuerligt att följas upp.

Operativa avdelningen
Det totala antalet utryckningar inom 
förbundet har minskat i förhållande 
till föregående år. Totalt genomfördes 
645 utryckningar under 2004 jäm-
fört med 743 under 2003. Den stora 
minskningen har skett på brand ej i 
byggnad och beror till största delen 
på att 2004 var ett lugnt år vad gäller 
bränder i skog och mark. Brand i 
byggnad minskar också vilket kan 
bero på att bland annat utbildning 
och informationsinsatser om levande 
ljus samt brandvarnare har gett 
effekt. Tyvärr måste det konstateras 
att antalet trafikolyckor ökat med 
cirka 22 procent från föregående år.

Förebyggande avdelningen
Mycket av det arbete som utförts 
under året har handlat om att anpassa 
sig mot den nya lagen om skydd mot 
olyckor. Vi har genomfört ett stort 
antal informationsträffar för ägare 
och nyttjanderättshavare av bygg-
nader eller andra anläggningar för 
att vägleda dessa i sitt arbete. Avdel-
ningen har skapat nya rutiner, nya 
underlag med mera för att hålla en 
hög nivå på arbetet och för att kunna 
ge rätt och riktig rådgivning till den 
enskilde.

Under året genomfördes 98 till-
syner enligt lagen om skydd mot 
olyckor där en skriftlig redogörelse 
för brandskyddet ska inlämnas.

Utbildning
Den förebyggande avdelningen har 
under året genomfört utbildningar 
mot företag, skolor och enskilda med 
mera vid 57 tillfällen. Totalt har 505 
personer deltagit.

Verksamhetsberättelse – Räddningstjänstförbundet Östra Norbotten

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 2004
Antal objekt 70
Planerade tillsyner 65
Utförda tillsyner 36

Utbildning 2004
 Antal Antal
 deltagare tillfällen
Skolor   44   3 
Landsting 133 28
Omsorgen 60   6
Heta arbeten 26 2
Lärare/pedagoger 198  18

Utryckningar för respektive station
 Kalix Töre Haparanda Karungi Övertorneå Totalt
År 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03
Brand i byggnad 59 63 6 12 35 38 2 4 12 12 114 136
Brand ej i byggnad 37 62 3 15 14 20 1 3 18 15 63 115
Trafikolycka 48 40 18 12 17 17 3 1 7 6 93 76
Automatlarm
ej brand 141 169 3 8 46 41 3 0 23 20 216 238
Övrigt 42 63 3 7 23 28 1 4 4 16 116 118
Teknisk service 37 27 1 0 8 0 1 0 37 33 84 60
Totalt 364 429 34 54 143 144 11 14 91 102 645 743
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Verksamhetsberättelse – Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Högskoleförbundet Östra Norrbotten

Direktionen har bestått av följande 
ordinarie ledamöter:
Bengt Westman, Haparanda, ordfö-
rande
Gunilla Blom, Haparanda
Erik Söderlund, Kalix
Robert Forsberg, Kalix
Leif Nilsson, Överkalix
Per Larsson, Överkalix
Inga Savilahti-Häggbo, Övertorneå
Östen Leijon, Övertorneå

Ändamålet med Högskoleförbun-
det Östra Norrbotten är att verka 
för att hela program och fristående 
kurser samt forskning förläggs till 
östra Norrbotten, att samordna den 
eftergymnasiala utbildningen, att 
skapa kontakter med högskolor och 
universitet i första hand på Nordka-
lotten, att anpassa utbildning och 
forskning efter respektive kommuns 
och dess näringslivs behov samt att i 
nära samverkan med näringslivet och 
utbildningsanordnare söka okon-
ventionella vägar för det livslånga 
lärandet. Medlemmar i förbundet 
är Haparanda, Kalix, Överkalix och 
Övertorneå kom-muner. Förbun-
det har sitt säte och håller kansli i 
Haparanda. Avgiften för respektive 
kommun grundas på antalet invå-
nare i kommunen året innan. Kalix 
kommuns andel i förbundet uppgår 
till 47,37 procent för 2004.

Viktiga händelser under året
Resultatet för det sjätte räkenskaps-
året visar ett överskott på 183,7 kkr. 
Den första ”egna” lärarutbild-
ningen har examination i januari 
2005. Förbundets uppdragsgivare, 
kommunerna, har fått ett antal nya 
kvalificerade utbildade lärare med 
naturvetenskaplig inriktning. Polis-
utbildning är pågående där förbun-

det är en av huvudaktörerna i landet 
för utlokaliserad polisutbildning. 

Medlemskommunernas avgif-
ter uppgår till 1 296 kkr och övriga 
intäkter till 5 196 kkr. Verksamheten 
i förbundet (exkl. EU-projekt) har 
under år 2004 uppgått till 1,7 mil-
joner kronor.  Projektet Forskarsta-
tion Östra Norrbotten finansieras 
med medel från regionala och soci-
ala strukturfonden inom Mål 1 samt 
med medel från Länsstyrelsen. Läns-
styrelsen har gått in med en miljon 
kronor. Medlen från strukturfon-
derna och Länsstyrelsen uppgår till 
3,8 miljoner kronor. 

Projektet Forskarstation Östra Norr-
botten har sex forskarstuderande som 
förenar sina studier med praktiskt 
arbete inom näringsliv och utbildning. 
En utvärdering pågår av Forskarstation 
Östra Norrbotten som ska ge underlag 
för beslut om forskningsverksamhe-
tens framtid. 

Rekryteringen till högskolan har 
under åren breddats. Idag har för-
bundet fler studenter i  program 
(300 st) än i kurser (82 st). Tyvärr 
finns en tendens från universiteten 
att minska antalet distanskurser. 
Studerande finns på lärarutbild-
ningar, specialpedagogikutbildning, 
sociala omvårdnadsprogram, arbets-
terapeutprogram, sjuksköteskepro-
gram, polisutbildning, studieväg-
ledare, receptarieprogram, audionom-
program, ingenjörsutbildning samt 
inom kvalificerade yrkesutbild-
ningar. Flest studerande finns i 
lärarutbildningarna. 

Personal
På kansliet finns en anställd 
utbildningssamordnare och tillika 
förbundschef samt en anställd assis-
tent. Administrativa tjänster har 
köpts av Haparanda kommun och 
Provincia Bothniensis. I respektive 
kommun finns en utbildningsledare 

knuten till ett studiecenter. I Kalix 
verkar Ulf Allberg som utbildnings-
ledare. Han arbetar aktivt med efter-
gymnasiala utbildningar och övrig 
verksamhet som tillhör förbundet 
samt inventerar utbildningsbeho-
vet i kommunen och marknadsför 
kurser och program.

Framtiden
Direktionen har under året upp-
dragit åt utbildningschefen att leda 
arbetet med en revidering av nuva-
rande verksamhetsplanen som gäller 
till 2006. Treenighetstanken i Fors-
karstation Östra Norrbotten ligger 
som grund i arbetet. Framtidsdis-
kussioner pågår på flera nivåer, både 
på kort som på lång sikt där bland 
annat arbete med framtida finansie-
ring av utbildning och Forskarsta-
tion Östra Norrbotten finns med.

Resultaträkning milj kr
 2004 2003
Intäkter 6,5 5,3
Kostnader 6,3 –5,2
Årets resultat 0,2 0,1

Balansräkning milj kr 
 2004 2003
Omsättningstillgångar 1,6 1,4
Summa tillgångar 1,6 1,4
   
Eget Kapital 1,6 1,4
Summa eget kapital 
och skulder 1,6 1,4

Personer i program
Kommun Kvinnor Män
Haparanda 52 10
Kalix 122 52
Överkalix 16 5
Övertorneå 18 25

Personer i kursverksamheten
Kommun Kvinnor Män
Haparanda 12 7
Kalix 21 7
Överkalix 6 3
Övertorneå 18 8
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KB Kalix Nya Centrum 1

Under verksamhetsåret har 
styrelsen bestått av:
Peter Eriksson
Rolf Sandlund
Henrik Eriksson
Nils Lundholm 
Robert Forsberg

Bolagets verksamhet består i att 
bedriva fastighetsförvaltning genom 
uthyrning av den helägda fastigheten 
Slaktaren 1 i Kalix. Bolaget har haft 
en anställd under räkenskapsåret. 
Komplementär är Kalix kommun 

och kommanditdelägare är Stiftel-
sen Kalixbo, Rolf Sandlund och Nils 
Lundholm.

Viktiga händelser under året
Bolaget förvärvades under 2003 i 
syfte att köpa fastigheten Chalis City 
för att möjliggöra en utveckling av 
centrum. Under året har både arbe-
tet med att ta fram skisser för att 
utveckla området samt kontakter 
med möjliga hyresgäster varit inten-
sivt. I slutet av året har även projekte-
ring av byggnationen startat.

Kommunen äger 40 procent och 
Stiftelsen Kalixbo 20 procent. Bola-
get redovisar en vinst på 21,9 kkr. 

Resultaträkning milj kr
 2004 2003
Verksamhetens intäkter 2,5 2,9
Verksamhetens kostnader –2,2 –1,9
Avskrivningar –0,1 –0,1
Resultat före 
finansiella poster 0,2 0,9
Finansnetto –0,2 –0,6
Aktuell skatt  –0,1
Årets resultat 0 0,2

Balansräkning milj kr
 2004 2003
Tillgångar  
Anläggningstillgångar 7,6 7,2
Omsättningstillgångar 3,5 2,4
Summa tillgångar 11,1 9,6
  
Eget kapital och skulder  
Eget kapital 1,8 1,7
Långfristiga skulder 6,8 7,0
Kortfristiga skulder 2,5 0,9
Summa eget kapital 
och skulder 11,1 9,6

Verksamhetsberättelse – KB Kalix Nya Centrum 1
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Kommunstyrelsen beslutar överlämna upprättad årsredovisning för kommunen och sam-
manställd årsredovisning över kommunkoncernen till kommunfullmäktige för prövande av 
ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt godkännande.

Vi har granskat kommunstyrelsens och 
övriga nämnders verksamhet och i vår 
roll som utsedda lekmannarevisorer 
och förtroendevalda revisorer även för 
verksamheten i kommunens företag. 
Granskningen har utförts i enlighet 
med kommunallagen, god revisions-
sed i kommunal verksamhet samt 
kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot 
kommunstyrelsens och de övriga 
nämndernas styrning, uppföljning och 
kontroll. Vi har så långt som möjligt 
bedömt ändamålsenlighet och effek-
tivitet i verksamheten, samt granskat 
räkenskaperna och den interna kon-
trollen. Vi har i våra prioriteringar av 

granskningsinsatser utgått från en 
bedömning av väsentlighet och risk 
och omsatt prioriteringarna i en revi-
sionsplan för året. Revisionsinsatserna 
har dels genomförts i form av övergri-
pande granskning av styrelsens respek-
tive varje nämnds ansvarsutövande, 
och dels av fördjupade granskningsin-
satser där vi så funnit nödvändigt.

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrel-
sens och nämndernas ansvarsutövande 
visar:

Att budgetunderskottet på sju miljoner 
kronor inom tekniska förvaltningen 
måste anses som betydande för kom-

munen samt att frågor kring övertaliga 
lokaler måste prioriteras under 2005 för 
att kostnaderna inom kommunens fast-
ighetsförvaltning ska kunna hållas nere. 

Att kommunstyrelsen är medveten om 
sin uppsiktsplikt över nämndernas 
verksamhet och därmed också sin roll 
som ledande och samordnande och att 
styrelsen upplever sig få en god infor-
mation löpande av hur kommunens 
ekonomi utvecklar sig. 

Att kommunstyrelsen måste ta en mer 
aktiv hållning i sin roll som ledande 
och samordnande organ gentemot 
nämnderna, allt för att styra ekono-
min mot den av fullmäktige antagna 

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter, Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för 2004

Bakre raden från vänster: Ulf Blombäck, Assar Strömbäck, Ingvar Andersson, Kenneth Sandberg, Peter Eriksson (30/6-04), 
Valter Lindh, Robert Forsberg och Erik Söderlund. Främre raden från vänster: Agneta Lipkin, Karin Hjelte-Nordmark, 
Åke Bergbäck och Britt Johansson. Saknas på bilden gör Karin Nilsson, Stig Carlsson och Rune Sundqvist, Ulla Wikström.
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Revisionsberättelse

budgeten samt att kommunen måste 
prioritera att följa kommunallagens 
krav på återställande av kommunens 
egna kapital med anledning av tidigare 
års negativa resultat inom den nu sti-
pulerade tvåårsperioden.

Att socialnämndens budgetunderskott 
för 2004 uppgår 8,3 miljoner kronor. Att 
socialnämnden under ett flertal år visat 
budgetunderskott mot den budgetram 
som fullmäktige beviljat dem gör att 
vi ser allvarligt på årets budgetunder-
skott. Det är därmed vår uppfattning 
att socialnämnden under 2005 måste 
tillförsäkra sig om att den verksamhet 
som socialnämnden har för avsikt att 
bedriva verkligen ryms inom den bud-
getram som fullmäktige beviljat

Att barn- och grundskolenämnden bud-
getunderskott för 2004 uppgår till 1,1 
miljoner kronor. Utifrån återkommande 
underskott behöver fortsätta utveckla 
styrning och kontroll av ekonomin. 

Att fritids- och kulturnämnden bör 
utveckla sina prognosmetoder samt ta 
fram en utvärderingsplan kopplad till 
mål för ekonomin och verksamhet.

Att plan- och miljönämnden samt 
gymnasienämndens verksamhetsmål 
bör utvecklas så att de blir konkreta 
och mätbara

Redogörelse
Resultatet av de fördjupade gransk-
ningar vi genomfört visar bland annat:

Att delårsrapporten från och med 2004 
behandlats av kommunfullmäktige 
vilket är helt i linje med lagen om god 
ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting. Vår granskning visar 
vidare på en betydande prognostice-
rad budgetavvikelse per september på 
–32,5 miljoner kronor samt att kom-
munen inte skulle kunna leva upp till 
kommunfullmäktiges beslut om reg-
lering av 2002 års negativa resultat på 
–11,7 miljoner kronor under 2004 och 
därmed återställande av kommunens 
egna kapital i enlighet med den i kom-
munallagen stipulerade två års perio-
den. (Delårsrapport per 2004-06-30 samt 
budgetuppföljning per september månad, 
Kalix kommun 2004) 

Att kommunstyrelsen bör vidta åtgär-
der för att närings- och utvecklings-
enheten ska uppnå syftet med att vara 
spjutspets i kommunens strategiska 
samhällsutveckling. Vidare visar vår 
granskning att närings- och utveck-

lingsenheten bör utveckla formerna 
för hantering av näringslivsfrågor, 
utveckla och förbättra styrning och 
ledning av enheten samt utveckla 
metoder för uppföljning och utvärde-
ring av enhetens arbete i syfte att på ett 
bättre sätt få enhetens prioriteringar, 
strategier och planer att överens-
stämma med kommunstyrelsens mål. 
Åtgärder bör också vidtas för att skapa 
en samsyn om politiska prioriteringar 
och strategier för enhetens framtid 
arbete. (Granskning av närings- och utveck-
lingsenheten, Kalix kommun, 2004) 

Att tekniska nämnden tidigt vidtagit 
åtgärder för att anpassa organisationen 
till de nya förutsättningarna som snö-
röjningsavtalet fört med sig . Att det 
finns säkra och tillfredställande rutiner 
för uppföljning av måluppfyllelsen i 
snöröjningsavtalet samt att det saknas 
rutiner för klagomålshantering men 
att agerandet vid klagomål kan bedö-
mas som tillfredsställande. Åtgärder 
bör vidare vidtas för att tillskapa ruti-
ner för att dokumentera och samman-
ställa uppkomna klagomål för att på 
sikt kunna föra diskussioner i utskott 
och förvaltning om förbättringar och 
utvecklingsåtgärder. (Granskning av snö-
röjningsavtal, Kalix kommun, 2004)

Att kommunen i stora delar av sin verk-
samhet har ändamålsenliga rutiner för 
tillvaratagande av inkomna synpunkter 
så att dessa utifrån god intern kontroll 
leder till en effektivare och kvalitets-
mässigt bättre verksamhet. Gransk-
ningen visar vidare att nämndernas 
systematik och former för dialog och 
samråd med brukarna och medbor-
garna varierar men att det i allt väsent-
ligt är dokumentationen som behöver 
utvecklas ytterligare samt att det behö-
ver utvecklas former för kommunöver-
gripande brukarundersökningar för att 
få medborgarnas synpunkter på service 
och kvalitet. (Granskning av tillvaratagande 
av synpunkter och klagomål från medbor-
garna, Kalix kommun, 2004)

Att kommunen bör vidta åtgärder 
för att ytterligare utveckla processen 
med nämndernas åtaganden utifrån 
kommunens övergripande verksam-
hetsplan. För att höja kvaliteten i den 
processen bör kommunen se över om 
de kommunövergripande målen kan 
konkretiseras ytterligare för att skapa 
bättre förutsättningar för uppföljning 
och bedömning av måluppfyllelser, 
skapa ett ökat lärande om målproces-

sen genom att öka erfarenhetsutbytet 
mellan kommunstyrelsen och nämn-
derna samt utveckla metoder för upp-
följning och bedömningar utifrån 
hittills förvärvade erfarenheter. (Nämn-
dernas åtaganden utifrån kommunens över-
gripande verksamhetsplan år 2003, 2004)

Att årsredovisningen i allt väsentligt 
redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen och att årsre-
dovisningen i allt väsentligt uppfyller 
kraven på rättvisande räkenskaper och 
är upprättad enligt god redovisnings-
sed. Kommunens resultat uppgick för 
2004 till –18,7 miljoner kronor medan 
kommunens justerade balansresultat 
uppgick till –10 miljoner kronor. Kom-
munen har inte kunnat återställa 2002 
års negativa resultat på –11,7 miljoner 
kronor i enlighet med kommunalla-
gens krav. Tanken med kommunalla-
gens balanskrav var att kommunernas 
egna kapital inte skulle urholkas och 
att kommande generationers resurser 
inte skulle förbrukas. Driftredovis-
ningen visar på ett budgetunderskott 
för nämnderna på –20,5 miljoner 
kronor. Totalt för kommunen uppgår 
budgetunderskottet till –29,8 miljoner 
kronor. Budgetunderskotten måste 
anses som stora och vi kan dessutom 
konstatera att de är återkommande. 
Kommunens ekonomiska situation 
och utveckling måste mot bakgrund 
av ovanstående anses som oroande. 
Det är vår uppfattning att kommu-
nen aktivt måste arbeta med att styra 
kommunens ekonomi mot den av 
fullmäktige antagna budgeten för att 
inte fortsättningsvis urholka det egna 
kapitalet, förbruka kommande gene-
rationers resurser samt uppnå en god 
ekonomisk hushållning i kommunen. 
(Granskning av årsredovisning 2004, Kalix 
kommun, 2005)    

Till revisionsberättelsen har fogats en 
förteckning över de sakkunnigas revi-
sionsrapporter samt de revisionsskri-
velser som löpande under året delgetts 
kommunen. Granskningsrapporter för 
den lekmanna-/förtroendemannarevi-
sion som genomförts i de kommunala 
företagen redovisas i särskild ordning.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att styrelser och nämn-
der samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att kommunens 
årsredovisning godkänns. 
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Resultaträkningen visar årets intäkter 
och kostnader samt en redovisning 
över hur årets resultat uppkommit, 
det vill säga hur det egna kapitalet 
förändrats under året. Det egna kapi-
talets förändring kan även utläsas i 
balansräkningen.

Balansräkningen  visar den ekonomiska 
ställningen i sammandrag vid räken-
skapsårets utgång (den 31 december 
2004). Kommunens samtliga till-
gångar och skulder samt eget kapital 
redovisas. Ställda panter och ansvars-
förbindelser upptas inom linjen.

Finansieringsanalysen visar hur kom-
munen fått in pengar och hur dessa 
använts under året, det vill säga hur 
årets drift-, investerings- och låne-
verksamhet påverkat rörelsekapitalet.

Anläggningstillgångar är fast och lös 
egendom avsedd att stadigvarande 
användas i verksamheterna.

Avskrivningar är planmässig värde-
nedsättning av kommunens anlägg-

ningstillgångar. Avskrivning sker på 
tillgångens bokförda värde under 
dess ekonomiska livslängd.

Driftredovisningen visar de olika verksam-
heternas kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året.

Eget kapital består av anläggningska-
pital (bundet kapital i anläggningar 
med mera) och rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och inves-
teringsändamål).

Externa intäkter och kostnader är kom-
munens bruttokostnader och brutto-
intäkter under året.

Investeringsredovisningen  visar kom-
munens investeringsvolym av anlägg-
ningstillgångar under året.

Kortfristiga skulder är lån och andra 
skulder hänförliga till den löpande 
verksamheten och som förfaller inom 
ett år från bokslutsdagen.

Likviditet. Likviditeten visar förmågan 
att infria betalningsförpliktelser, det 

vill säga vilken betalningsberedskap 
som finns på kort sikt. Likviditeten 
kan beräknas på olika sätt: Kassa-
likviditet är omsättningstillgångar 
minus varulager delat med kortfris-
tiga skulder. 

Långfristiga skulder är skulder med löp-
tider över ett år från balansdagen.

Rörelsekapital är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfris-
tiga skulder. Rörelsekapitalet avspeg-
lar kommunens finansiella styrka.

Soliditet visar i vilken utsträckning 
som tillgångarna är finansierade med 
eget kapital och därmed hur stabil 
kommunen är. Kapitalstyrkan ger 
vägledning vid investeringsbeslut och 
dess konsekvenser på lång sikt.

Skuldsättningsgrad visar på motsva-
rande sätt i vilken utsträckning som 
tillgångarna är finansierade med lån. 

Den finansiella utvecklingen 
under året åskådliggörs med 
hjälp av 
• resultaträkning
• balansräkning
• finansieringsanalys

Sambandet mellan redovisnings-
modellens olika delar kan 
åskådliggöras på följande sätt:  

Driftsredovisning
Verksamhetens intäkter
- kostnader

Investeringsredovisning
Bruttoinvesteringar
- investeringsbidrag
= nettoinvesteringar

Resultaträkning
Intäkter
- kostnader
= förändring av eget kapital

Finansieringsanalys
Tillförda medel
- använda medel
= förändring av rörelsekapital

Balansräkning
Omsättningstillgångar
+ anläggningstillgångar
= summa tillgångar

Kortfristiga skulder
+ långfristiga skulder
+ eget kapital
= summa skulder och eget kapital

Ord och begreppsförklaringar

Ord och begreppsförklaringar
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Nygatan 4 • 952 81 Kalix
Växel 0923 - 650 00 • Fax 0923 - 150 92
E-mail: kommun@kalix.se
Internet: www.kalix.se
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