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Fem år i sammandrag (mkr)

År 2016 2015 2014 2013 2012 
  
      
Externa kostnader 1266,6 1 188,4 1 160,6 1 129,5 1 084,5
Externa intäkter 1300,3 1 195,4 1 162,3 1 145,9 1 102,7
     
Årets resultat 33,7 7,0 1,7 16,4 18,2
     
Skatteintäkter 742,7 718,6 692,1 677,5 665,3
Statsbidrag och utjämning 249,1 227,8 231,7 219,9 202,9
     
Verksamhetens nettokostnad -953,1 -929.9 -916,6 -872,4 -840,1
Finansnetto -5,0 -9,4 -5,6 -8,6 -7,7
     
Nettokostnader inkl finansnettots 
andel av skatteintäkter och statsbidrag 96,6% 99,3% 99,8% 98,2% 97,7%
     
Nettoinvesteringar 64,6 59,7 71,1 61,8 72,2
     
Tillgångar 1241,4 1 178,4 1 137,3 1 112,9 1 051,3
Tillgångar kr per invånare 76 405 72 525 69 743 67 916 63 647
     
Soliditet 43,1% 42,5% 43,5% 44,0% 44,8%
     
Summa skulder, inklusive      
avsättningar 706,4 677,1 643,0 622,7 580,2
Skulder kr per invånare 43 474 41 670 39 431 38 001 35 126
     
Eget kapital 535,1 501,3 494,3 490,2 471,1
Eget kapital per invånare 32 931 30 855 30 312 29 915 28 521
     
Likvida medel 139,4 123,0 93,9 90,4 71,8
Långfristiga lån 321,5 326,9 332,4 332,4 309,7
     
Antal tillsvidareanställda      
årsarbetare  1 411 1 382 1 340 1 256 1 227
     
Kommunal skattesats 22,55 22,55 22,55 22,55 22,33
     
Antal invånare  16 225 16 248 16 307 16 387 16 518
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Inför 2016 hade politiken tagit beslut om verksamhetsanpass-
ningar på 19,8 miljoner, för att leva upp till målet om god 
ekonomisk hushållning i kommunen. Det samlade resultatet för 

kommunens verksamhet blev till slut + 33,7 miljoner. Det mycket 
goda resultatet beror till största delen på att medarbetarna i 
kommunen har bidragit med engagemang och arbetsinsats. Ett 
stort tack till er alla!

Ökade skatteintäkter samt regeringens välfärdspengar till kommu-
nerna, har även bidragit till det goda resultatet.

Under 2016 har det skett flera stora etableringar på orten. Stor-
leksmässigt har inte så stora etableringar skett sedan 1990-talet. 
Ett exempel är Doro Cares etablering av larmcentral i Kalix, som 
färdigutbyggd ska ge närmare 100 anställda.

Näringslivet i kommunen går mycket bra och det har inneburit två 
priser till ortens framgångsrika företag. Modulsystem blev årets 
företag i Norrbotten och Satmission blev årets tillväxtföretag i 
Norrbotten. Ett annat kvitto på att företagen i kommunen går bra 
och är framgångsrika är andraplatsen i Norrbotten beträffande 
kreditföretaget SYNAs ranking över kommuner där företagen, ökar 
omsättningen, anställer och går med vinst.
Sommarturismen har ökat under ett antal år och nu i höst blev 
det klart att även vinterturismen ges möjlighet till utveckling. Det 
finska turistföretaget Polar Explorer från Rovaniemi har börjat 
köra isbrytarturer från Axelsviks hamn i Båtskärsnäs. Denna 
satsning ger entreprenörer i Kalix och Norrbotten möjligheter till 
utveckling av vinterturism.

Under året har två stora utmaningar varit i fokus, kompetensför-
sörjning och bostadsförsörjning. Dessa två frågor hör ihop om vi 
ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Vi vet att det kom-
munala bostadsbolaget stiftelsen Kalixbo har ca 3500 personer i 
bostadskö idag. Av dessa 3500 finns 800 st utanför kommunen. 
Bolaget har tagit beslut och upphandlat byggande av 49 st lägen-

heter i kvarteret Prästen vid kyrkan.

Med anledning av att kommunen vill ha mer fart i bostadsbyggan-
det och öka inflyttningen, samt minska utflyttningen har framtids-
forskningsbyrån Kairos Future anlitats för att ta fram en boende-
studie med fokus på kommunens möjligheter att bli en attraktiv 
boendeort. Rapporten visar att kommunen har stora möjligheter 
att bli en boendekommun, till Luleå, där en person pendlar ut och 
en jobbar i Kalix. Om vi klarar av att bygga 400 stycken lägenheter 
fram till 2020 kommer befolkningen att öka med drygt 400 perso-
ner till 2035. Vi har möjligheterna att förändra befolkningsutveck-
lingen, om vi får privata byggföretag att delta i byggandet. Vi har 
ett näringsliv som behöver arbetskraft i framtiden.

SCBs befolkningsstatistik för 2016 visar på att inflyttningsnettot i 
Kalix har ökat med 75 invånare för 2016. Detta är positivt för då 
minskar befolkningen totalt endast med 25 invånare på grund av 
att fler dör än det föds. Det som är bekymmersamt i Kalix kom-
mun och hela Norrbotten är att så stor del av den yngre befolk-
ningen flyttar från länet, speciellt gäller detta kvinnor. Vi har under 
året startat upp ett visionsarbete ”Vision Kalix 2030”. 
I detta arbete har vi medvetet prioriterat kvinnor bland de utvalda 
fokusgrupperna, för att få deras syn på hur kommunen ska se ut 
för att de ska bo kvar eller flytta tillbaka efter studier på annan ort.

I kommunens verksamhet har implementeringen av heltider 
fortsatt och nu närmar sig slutet på detta för socialnämndens 
verksamhetsområde. Detta är viktigt ur ett jämställdhetsperspek-
tiv, då flertalet av de anställda är kvinnor och alla ska kunna välja 
att jobba heltid för att klara sin egen försörjning.

Sammanfattningsvis ser framtiden ljus ut för Kalix kommun om 
vi får fart på bostadsbyggandet och inflyttning, samt att vi får fler 
unga människor att stanna kvar i kommunen.

TOMMY NILSSON
KOMMUNALRÅD

ORDFÖRANDE HAR ORDET - 
ÅRET SOM GÅTT
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4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4.1   Omvärldsanalys - befolkning, näringsliv, arbetsmarknad

Skattesats till kommun 

Skattesats i procent 2016 2015 2014

Hela riket 20,70 20,70 20,65

Norrbottens län 22,56 22,56 22,56

    Arjeplog 23,50 23,50 23,50

    Arvidsjaur 22,80 22,80 22,80

 Boden 22,60 22,60 22,60

 Gällivare 22,55 22,55 22,55

 Haparanda 22,50 22,50 22,50

 Jokkmokk 22,95 22,95 22,95

 Kalix 22,55 22,55 22,55

 Kiruna 23,05 23,05 23,05

 Luleå 22,50 22,50 22,50

 Pajala 23,50 23,50 22,70

 Piteå 22,25 22,25 22,25

 Älvsbyn 22,45 22,45 22,45

 Överkalix 22,80 22,80 22,80

 Övertorneå 21,75 21,75 21,75

4.1.1 Samhällsekonomisk 
utveckling och situation

4.1.1.1 USA
Utvecklingen av den globala tillväxten 
har fortsatt att vara svag under 2016 och 
väntas bli det även under 2017. Den ame-
rikanska ekonomin har utvecklats svagare 
än förväntat och tillväxten för 2016 är 
svagare än de två föregående åren och 
slutar med största sannolikhet lägre än i 
euroområdet vilket är första gången på 
länge. Det är främst konsumtionstillväx-
ten som driver utvecklingen av BNP vilket 
är möjligt tack var låga räntor och låga 
drivmedelspriser. Arbetsmarknaden har 
dock förbättrats och arbetslösheten i USA 
har gradvis sjunkit de senaste åren och är 
nu nära den bedömda nivån av jämvikts-
arbetslöshet. Tillväxten i den amerikanska 
ekonomin väntas bli 2,2 % för 2017. Fede-
ral Reserve väntas höja styrräntan men i 
långsam takt.

De globala riskerna för den framtida 
utvecklingen är större än på länge. Osä-
kerheten är stor, både på det politiska 
och ekonomiska området. Världshandelns 
inbromsning och nya hot mot frihandeln, 
en svag produktivitetsutveckling och höga 
skuldnivåer i många av världens länder är 
oroväckande och kan få stor negativ effekt 
på världsekonomin.
 
4.1.1.2 Europa
Återhämtningen i euroområdet går mycket 
långsamt trots den mycket expansiva pen-

ningpolitik som Europeiska centralbanken 
bedriver. Inom Euroområdet, Sveriges 
viktigaste exportmarknad, förutspås dock 
en starkare investeringsutveckling under-
stödd av den expansiva penningpolitiken 
och en mindre åtstramande finanspolitik. 
Detta tillsammans med låga energi- och 
råvarupriser förutspås bidra till en starkare 
återhämtning i euroområdet under 2017. 
Denna återhämtning sker nu i fler länder 
inom euroområdet vilket är positivt.

I norden förväntas en fortsatt svag 
utveckling. I Norge har bland annat det 
låga oljepriset bidragit till mycket låga 
tillväxttal men tillväxttakten väntas dock 
stiga till 1,7 % under 2017, att jämföra 
med under 1% för 2016. För Finland, som 
i stor utsträckning påverkas av den svaga 
utvecklingen i Ryssland, beräknas tillväxten 
till 0,9 % för 2017.

4.1.1.3 Sverige
Den svenska ekonomin har under de 
senaste två åren utvecklats bra med 
tilltagande produktion och sysselsättning 
samtidigt som arbetslösheten minskat. 
Svensk ekonomi har under 2016 uppnått 
konjunkturell balans och konjunkturen 
fortsätter att stärkas.

Den relativt starka tillväxten i Sverige 
har varit möjlig trots en svag utveckling i 
omvärlden. Det har dock medfört att den 
svenska exporten utvecklats måttligt trots 
en försvagning av kronan vilket borde på-
verkat exporten i positiv riktning. Exporten 
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tog dock ny fart under i slutet av 2016. 
vilket är glädjande inför 2017. Efterfråge-
läget stärktes, produktionsplanerna för 
industrin pekar uppåt och orderingången 
utvecklas positivt, faktorer som gör att det 
ser ljust ut för 2017. Det är framförallt in-
hemsk efterfrågan som bidragit till tillväx-
ten i Sverige de senaste åren. Ökningstalen 
är högt över de historiska genomsnitten. 
Ökningarna hänger samman till viss del 
med snabbt växande investeringar men 
har också drivits på av stark utveckling av 
offentlig konsumtion. Denna utveckling 
beror till stor del på det stora antalet asyl-
sökande. Tillströmningen av nya asylsö-
kande har dock avtagit under senare delen 
av 2016. Den fortsatt positiva utvecklingen 
i svensk ekonomi innebär att sysselsättning 
och skatteunderlag fortsätter att växa. 
Arbetslösheten fortsätter att minska och 
väntas mot slutet av 2017 ligga på en nivå 
jämförbar med den som rådde strax före 
finanskrisens utbrott.

Trots att den svenska ekonomin nått kon-
junkturell balans är prisökningstakten en 
bra bit under de två procent som är målet 
för penningpolitiken. Även löneökningarna 
är, trots konjunkturläget, måttliga. Sveri-
ges kommuner och landsting gör bedöm-
ningen att inflationen kommer att stiga 
framöver men beräknas nå två procent 
först en bit in på 2018. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till 
tidigast början av 2018.

Efter ovanligt höga tillväxttal åren 2015-
2016 väntas mer normal tillväxt. Under 
2018 antas konjunkturläget stabiliseras 
och kommer därefter utvecklas svarare 
under 2019 och 2020. BNP beräknas 
under dessa två år växa med cirka 1,5 % 
årligen medan siffran varit 3-4 % under 
2015-2016.

4.1.1.4 Kommuner
Skatteunderlagstillväxten följer ekonomins 
utveckling och kulminerar 2016 men 
beräknas ligga kvar på en hög nivå även 
2017. Därefter bedöms utvecklingen bli 
svagare än normalt och åren efter 2018 
kommer innebära stora och växande 
utmaningar för

kommuner och landsting trots att de 

generella statsbidragen antas öka med 
2 % realt per år. Anpassningar bestående 
av kombinationer av skattehöjningar, 
effektiviseringar, omprioriteringar, höjda 
statsbidrag och försämrat ekonomiskt 
resultat kommer att vara nödvändigt. För 
att intäkter och kostnader skall gå ihop 
krävs åtgärder motsvarande en skatte-
höjning på 2 kr till och med år 2020. 
För statens del är utvecklingen inte lika 
besvärlig. Utvecklingen innebär förvissa att 
även statens skatteintäkter begränsas men 
statens utgifter växer inte snabbare än så 
då det är kommunerna som drabbas av 
kostnadsökningarna.

 Åldersstruktur 

 

 Ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80- Totalt

 2016 1 444 1 722 1 696 1 401 1 970 2 262 2 435 2 117 1 176 16 223

 2015 1 484  1 699  1 701  1 366  2 060  2 266  2 472  2 059  1 141  16 248

 2014 1 477 1 750 1 639 1 402 2 122 2 277 2 526 1 989 1 125 16 307

 2013 1 526 1 741 1 597 1 459 2 174 2 301 2 533 1 934 1 122 16 387

 2012 1 552 1 780 1 589 1 523 2 193 2 338 2 585 1 865 1 093 16 518
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4.1.2 Kommunal utdebitering
Den primärkommunala genomsnittliga 
skattesatsen för hela riket låg år 2016 på 
20,75 vilket är en ökning på 0,05 %. 35 av 
landets 290 kommuner höjde skattesatsen 
för 2016 medan nio kommuner sänkte 
den. Skattesatsen i Kalix kommun är 
oförändrad och ligger på 22,55. Övertor-
neå har den lägsta kommunalskatten av 
länets 14 kommuner med 21,75 % medan 
Arjeplog har den högsta med 23,50 %. 
Länssnittet ligger på 22,56 % vilket är 
oförändrat då inga kommuner i Norrbot-
ten ändrat sin skattesats sedan föregåen-
de år. Tillsammans med landstingsskat-
ten, för Kalix, uppgick den totala skatten 
för 2016 till 33,89 % vilket skall jämföras 
med föregående års totala skattesats som 
låg på 32,73 %. Ökningen på 1,16 % beror 
på höjd landstingsskatt. Genomsnittet i 
landet är 32,10 %. 

4.1.3 Utveckling skatteunderlag
Skatteunderlaget utgörs av summan av 
beskattningsbar förvärvsinkomst för 
kommunens medborgare medan skat-
tekraften är skatteunderlaget fördelat 
per invånare. Skatteunderlaget för 2016 
utgör summan av beskattningsbar för-
värvsinkomst för fysiska personer enligt 
taxeringen för 2015 avseende inkomster-
na 2014. I Kalix har den genomsnittliga 
skattekraften för taxeringsåret 2016 ökat 
med 3 331 kr till 183 337 kronor per 
invånare vilket är 94,0 % av riksmedelvär-
det. Detta är en minskning i förhållande 
till föregående år då skattekraften ökade 
med 5 658 kr per invånare. Variationerna 
mellan kommunernas skatteunderlag 
är stora. I Norrbotten har Kiruna och 
Gällivare de högsta skattekrafterna på 
225 358 kr respektive 224 336 kr per 
invånare. Detta motsvarar 116 % av 
riksmedelvärdet för båda kommunerna. 

Högst skattekraft i landet finns i Dande-
ryd vars skattekraft uppgår till 178 % av 
riksmedelvärdet för taxeringen 2015.

4.1.4 Befolkning
För kommunens ekonomi har befolk-
ningsutvecklingen en avgörande bety-
delse. Kommunens skatteintäkter och 
statsbidrag bygger i hög grad på hur stor 
befolkningen i kommunen är. Från 1980 
har kommunen haft en vikande befolk-
ningsutveckling. Födelsenettot har sedan 
babyboomen under slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet haft en negativ 
utveckling medan flyttnettot på senare år 
varit positivt.

Invånarantalet var vid årsskiftet 16 225 
personer. Det är 25 färre än föregående 
år. Under året flyttade 661 personer till 
Kalix vilket är 87 fler än under 2015. 
Antalet utflyttade uppgick till 586 vilket 
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Befolkning åren 2006-2016, antal personer
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17283

17162
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16591
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16387
16307

16248
16223
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Flyttnetto

 2016 2015 2014 2013 2012 

0 – 9 år +15 +19 -3 -12 -10

10 – 24 år -16 -29 -19 -47 -31

25 – 64 år +75 +26 +41 0 +36

65 – 69 år +6 +3 +1 +5 +12

70 år och uppåt -5 +7 -11 +6 +5

Totalt 75 26 1 -48 12

Befolkningsförändringar

 2016 2015 2014 2013 2012

Antal födda 116 146 134 134 127

Antal döda 217 235 216 217 221

Födelseöverskott -101 -89 -82 -83 -94

Antal inflyttade 661 574 562 550 614

Antal utflyttade 586 548 561 598 602

Flyttningsnetto +75 +26 +1 -48 +12

Justering 0 +4 +1 0 +9

Befolkningsförändring -25 -59 -80 -131 -73
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38 fler än under 2015. Den stora inflyt-
ningen gör dock att flyttnettot slutar på 
+75 personer vilket skall jämföras med 
+26 för 2015.  Flyttströmmarna till och 
från kommunen skiljer sig åt mellan 
olika åldersgrupper. Till exempel så har 
åldersgruppen 15-24 år minskat med 33 
personer medan åldersgruppen 25-34 
har ökat med 47 personer. Under 2016 
föddes 116 barn vilket är 30 färre än 
under 2015 och är den lägsta siffran på 
många år. Under året avled 217 personer 
vilket också är färre än föregående år.

4.1.5 Näringsliv
I Kalix finns ett mycket differentierat 
näringsliv som nästan påminner om ett 

Sverige i miniatyr. Basen är många små 
företag med upp till 10 anställda som 
sysselsätter nästan 70 % av de cirka 4 400 
personerna som är sysselsatta inom det 
privata näringslivet och ett tiotal större 
företag som sysselsätter resterande drygt 
30 %. Insatserna för näringslivsutveckling 
har varit inriktade på fler företag och 
utveckling av det befintliga näringslivet.

4.1.5.1 Näringslivsstruktur
Näringslivet i Kalix är differentierat och 
liknar på många sätt den moderna stor-
staden med en relativt jämn fördelning 
mellan tillverkande företag, företags-
stödjande tjänster och ortstjänster. 
Näringslivet växer och var det näringsliv 

som växte näst snabbast i Norrbotten 
under 2016 enligt SYNAs årliga tillväxt-
ranking av kommunerna i Sverige. Detta 
speglas även i andra sammanhang där 
enskilda Kalixföretag hävdar sig väl i oli-
ka jämförelser och ett antal företag har 
under 2016 prisats för sina framångar. 
Antalet aktiva aktiebolag har de senaste 
fem åren ökat från 390 företag till 442 
företag. Tillväxten i näringslivet sker med 
en relativ jämn fördelning mellan bran-
scherna och bidrar till en differentierad 
arbetsmarknad som efterfrågar alla typer 
av kompetenser på alla nivåer. Samman-
taget bidrar detta till kommunens stora 
attraktivitet som boendeort.
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Största privata arbetsgivare Verksamhet  Antal anställda

Partbyggen i Kalix ABt

Billerud Korsnäs AB

Humana assistans AB

Sveaskog förvaltning AB

Kalix Tele 24 AB

Medhelp AB

Byggmästare SA Englund AB

AnVa Components AB

Coop Norrbotten Ek för

Prio i Kalix AB

Tillverkning av prefabricerade badrum

Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp

Öppna sociala insatser för personer med 

funktionshinder

Drivning

Callcenterverksamhet

Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, 

ej primärvård

Byggande av bostadshus och andra 

byggnader

Tillverkning av andra delar och tillbehör till 

motorfordon och motorer

Varuhus- och stormarknadshandel, mest 

livsmedel, drycker och tobak

Personaluthyrning

200-499 anställda

200-499 anställda

100-199 anställda

100-199 anställda

100-199 anställda

50-99 anställda

50-99 anställda

50-99 anställda

50-99 anställda

50-99 anställda

Företagsstöd
Ortstjänster
Tillverkade

Företagsstöd
Ortstjänster
Tillverkade

Företagsstöd
Ortstjänster
Tillverkade

Företagsstöd
Ortstjänster
Tillverkade

Olika Branschbalans, fördelning av sysselsättningen

Modern (storstads) kommun Avfolkningskommun Kalix kommunTraditionell (landsbygds) kommun

33%

10%
5%

70%

25%10%

80%
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33%

24%
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4.1.6 Arbetsmarknad
4.1.6.1 Norrbotten
Den öppna arbetslösheten i Norrbotten 
som andel av befolkningen i åldern 16-64 
år, uppgick vid årets slut till 3,0%, 4 575 
personer, vilket är en marginell minskning 
med ett år tidigare. Det är dessutom nå-
got lägre än för riket som helhet. Där var 
motsvarande siffra 3,2%. Det är fler män 
än kvinnor som är arbetslösa i Norrbot-
ten, både till antal men också som andel 
av befolkningen per kön. Förhållandet är 
detsamma för riket.

Under 2016 har uppgick antalet perso-
ner i olika program med aktivitetsstöd 
i Norrbotten till 4 491 personer vilket 
motsvarar 3,1 % av befolkningen. Motsva-
rande siffra för riket är 3,0 %. I länet är 
det Arjeplog och Kiruna som har lägst 
öppen arbetslöshet i förhållande till 
befolkningen med 2,0 respektive 2,1 %. 
Högst arbetslöshet har Pajala med 5,8 % 
och Haparanda med 5,3 %

4.1.6.1.1 Kalix
I förhållande till den totala befolkningen 
var den öppna arbetslösheten i åldern 

16-64 år vid utgången av 2016 3,5 % 
vilket kan jämföras med 4,3 % för 2015 
och 3,5 % 2014. Antalet öppet arbetslösa 
i Kalix var i december 2016 323 personer, 
119 kvinnor och 204 män, vilket är 80 
personer färre än samma period föregå-
ende år. Antalet personer med aktivitets-
stöd, uppgick till 316 stycken, 130 kvinnor 
och 186 män, vilket är en minskning med 
30 personer sedan förra året. Både den 
öppna arbetslösheten och arbetslösheten 
inklusive åtgärder ligger över läns- och 
riksgenomsnitt.
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4.1.6.1.1.1 Ungdomsarbetslöshet
Antalet öppet arbetslösa ungdomar, 18-24 
år, i Kalix minskade med 20 personer under 
året och uppgick i december 2016 till 53 
personer vilket motsvarar 4,5 % av ålders-
gruppen. I Norrbotten är motsvarande 
siffra 2,8 % medan den för riket uppgår till 
3,0 %.  Överkalix har högst andel öppet ar-
betslösa ungdomar i länet med 6,6 % däref-
ter kommer Pajala, Haparanda, Jokkmokk 
och Övertorneå i fallande ordning. Antalet 
arbetssökande ungdomar i programåtgär-
der minskade från 101 till 81 stycken och 
uppgick därmed till 6,9 % av åldersgruppen. 
Haparanda och Övertorneå har högsta 
andelen i ungdomar i programåtgärder i 
länet med 13,1 respektive 10,8 %. Antal ar-
betslösa ungdomar i Kalix inklusive de som 

finns i åtgärdsprogram med aktivitetsstöd 
uppgick till 134 personer i december 2016. 
Detta motsvarar 11,4 % vilket skall jämföras 
med 14,7 % året innan. Haparanda, Över-
torneå, Överkalix samt Arvidsjaur i nämnd 
ordning har sammantaget fler ungdomar 
utanför den reguljära arbetsmarknaden än 
vad Kalix har.

4.1.6.2 In och utpendling
Enligt den senaste statistiken som avser 
2015 pendlade 740 personer in till 
kommunen för att arbeta vilket skall 
jämföras med 710 personer året innan. 1 
278 personer reste till annan kommun för 
att arbeta vilket är en minskning med 4 
personer jämfört med året innan.

4.1.6.2.1 Universitetspendling
Efter beslut i fullmäktige i juni 2014 har 
studerande vid universitet möjlighet att få 
sina resekostnaden subventionerad med 
100 % vid dagspendling. Motsvarande 
gäller även studenter vid folkhögskola 
för utbildningar som inte kan erbjudas 
på hemorten. Syftet är att uppmuntra 
fler kalixbor att studera på universitet/
högskola och därmed öka kommunens 
konkurrenskraft. Under 2016 såldes 155 
stycken 40-resors busskort att jämföra 
med 143 stycken för 2015. Dessa kort 
avser pendling till Universitetet i Luleå. 
Därutöver har ett mindre antal bidrag 
betalats ut för andra studier än vid Luleå 
tekniska universitet.
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4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4.2   Demokrati, mål och viktiga händelser under året

4.2.1 Kommunfullmäktige 4.2.1.1 Överförmyndare
Överförmyndaren är en kommunal tillsyns-
myndighet vars huvudsakliga uppgift är att 
utöva tillsyn över förmynderskap, godman-
skap och förvaltarskap samt efter ansökan 
ge tillstånd till olika rättshandlingar. Genom 
sin tillsyn ska överförmyndaren motverka 
rättsförluster för de svagaste i samhället: 
underåriga samt de som på grund av sjuk-
dom eller annan anledning har en god man 
eller förvaltare förordnad för sig. För detta 
krävs goda kunskaper om den förvaltnings-
rättsliga lagstiftning som styr verksamheten i 
allmänhet och även den speciallagstiftning, i 
huvudsak föräldrabalken, som styr verksam-
hetens i mera specifika åtaganden. Det rör 
sig om en relativt komplicerad lagstiftning. 
Länsstyrelsen utövar tillsynen över överför-
myndarens verksamhet.

Det måste finnas en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd i varje kommun. 
Kommunfullmäktige i Kalix har valt att inte 
inrätta överförmyndarnämnd, istället har 
fullmäktige valt att ha en överförmyndare 
(S) och ersättare (S). De uppgifter som lig-
ger under överförmyndaren kan inte läggas 
under en annan nämnd. En överförmynda-
re, ledamot av överförmyndarnämnd och 
ersättare är förtroendevald av kommunfull-
mäktige.

Migrationsverket ändrade under 2016 
modellen för anvisningar till kommunerna 
av ensamkommande barn. De tidigare 
överenskommelserna övergavs och en an-
delsmodell infördes. För vår kommun inne-
bar det att vi fick en andel som fastställdes 
till 2.46 promille. Den andelen innebar 
en mottagning som under 2016 skulle 
uppgå till 17 ungdomar. Överförmyndaren 
anordnar godmanskap och förordnar och 
entledigar god man för ensamkommande 
barn.

4.2.2 Målstyrning

4.2.2.1 Vision
Visionen för Kalix kommun är:
Omtänksamhet och Framtidstro

4.2.2.2 Kommunövergripande 
målområden
Kommunövergripande målområden för 
mandatperioden.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
år 2015-2018

Socialdemokraterna  19

Miljöpartiet de gröna  4

Vänsterpartiet  2

Moderata samlingspartiet  7

Centerpartiet   3

Liberalerna   2

Kalixpartiet  1

Framtid i Kalix  1

Sverigedemokraterna  1

Oberoende   1 

Totalt  41

Överförmyndare 
Antal ärenden/år 2016  2015

Godmanskap 185 183

Förvaltarskap 43 50

Förmyndarskap, kontroll 5 5

Förmyndarskap, ej kontroll  54 61 

Ensamkommande barn 142 71

Särskild förordnad  12 9
vårdnadshavare 

Medförmyndare 1 1

Avskrivna ärenden 14 17

Utökade/Jämkning av  5 5
pågående GM/FV

Övriga ärenden 12 6

Total ärendemängd 473 408

Antal godmän/förvaltare 96 100
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4.2.2.3 Målredovisning
Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.

Färgindikator för måluppfyllelse   − Ej bedömt          Ej uppnått           Uppnått till mindre del          Uppnått till större del          Uppnått

Ekonomi

Fortsättning

 Minska ej utnyttjade lokalytor

Anpassa resurserna efter jäm-
förbara nyckeltal, för kommun-
gruppen

Årets resultat i Kalix kommun 
skall, under en femårsperiod, 
uppgå till minst 2% av skattein-
täkterna och statsbidrag.

Uppföljningen av nämndernas 
driftföljsamhet samt avvikelse 
mot budgeterat resultat genom-
förs månatligen, dock ej per den 
sista januari samt den sista juli. 
Dessa uppföljningar redovisas till 
kommunstyrelsen.

Kalix kommuns mål är att årligen 
amortera minst 5 miljoner 
kronor.

Optimera resursanvändningen 
för att minska kostnaderna i 
verksamheten

Flera lokaler är uppsagda med 
utfall 2016. Central uppföljning.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Uppnått till mindre del mot bak-
grund av stora nettokostnadsav-
vikelser inom vissa områden.
(Kommunfullmäktige)

Årets resultat stannade på 3,4 % 
av skatter och statsbidrag. Ge-
nomsnittet för femårsperioden 
blir 1,56 % vilket innebär att god 
ekonomisk hushållning uppnås 
till större del.
(Kommunfullmäktige)

Kommunstyrelsen får efter 
månadsrapportering ta del av re-
sultatet för alla nämnder. Det ge-
nomförs även en helårsprognos 
per sista april samt en delårsrap-
port per sista augustis som båda 
behandlas av kommunstyrelsen.
(Kommunfullmäktige)

Under 2016 amorterades 
20 mkr.
(Kommunfullmäktige)

Minska förbrukningen av el och 
fjärrvärme med minst 2 % per år 
under mandatperioden. Resultat:
• 2015 148,7 kWh/m²
• 2016 147,2 kWh/m² 
  (en minskning med ca 1 %)
Skolmåltidskostnaden per elev 
och år ska understiga genom-
snittskostnaden i kommun-
gruppen. I resultatet vid senaste 
mätningen 2015 hade Kalix en 
kostnad på 4790 kr/måltid, att 
jämföra med genomsnittet i 
kommungruppen på 6854 kr.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Område Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar
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Utveckling  Positivt inflyttningsnetto

Minska inköp och användning 
av produkter med innehåll av 
ämnen med negativ påverkan på 
människors hälsa och ekosystem

Minska klimatpåverkan från Kalix 
kommuns verksamheter

Öka mångfalden och toleransen

Den lokala företagsamheten 
kännetecknas av ett bra närings-
livsklimat

 Verksamheterna bidrar till 
minskad påverkan på miljö och 
klimat.

Inflyttningsnetto minst +10 
personer

Inflyttningsnettot blev +75 perso-
ner 2016.
(Kommunstyrelsen)

100 % av samtliga kommunala 
fordon ska vara miljöklassade. 
Alla nya leasingfordon uppfyller 
kraven enligt miljöbilsdefinitio-
nen 2013. Successivt utbyte sker 
när leasingavtal går ut. Äldre 
kommunalt ägda fordon fasas ut 
allt eftersom.
2015: 68,0 %.
2016: 70,3 %
Andelen inköp av ekologiska livs-
medel ska uppgå till minst 20 %. 
Resultatet vid senaste mätningen 
2016 var 18 %.
Inköpt energi ska vara 100 % för-
nyelsebar. Resultatet vid senaste 
mätningen var 96 %.
Miljöcertifiering kan enbart 
användas i två av fem nämnder. 
Av dessa två hade bägge delvis 
uppnått indikatorn.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Under 2016 gjordes 72 233 resor 
med lokaltrafik att jämföra med 
2015 års siffror då 76 653 resor 
gjordes. Målet är att öka antalet 
resor med minst 2 % under 
mandatperioden, d.v.s. till 78 
185 resor.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Av sju indikatorer är två ej 
mätbara, två avser kommunal 
verksamhet och tre indikatorer 
avser utrikes födda.
(Kommunstyrelsen)

Av 6 stycken indikatorer når 3 
grön nivå, en gul och en röd.
(Kommunstyrelsen)

Verksamheterna inom KS bidrar 
främst genom Grön IT-Vir-
tuella servrar, miljöanpassad 
skrivarpark och energianpassade 
IT-klienter.
(Kommunstyrelsen)

Område  Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar
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forts utveckling Kommunens invånare oavsett 
kön, ålder, etnicitet och funk-
tionshinder har en jämställd, me-
ningsfull och utvecklande fritid.

Kommunens invånare, oavsett 
förutsättningar, erbjuds regel-
bundna möjligheter att aktivt 
delta i kultursammanhang och 
får ta del av ett varierat utbud av 
kulturupplevelser av hög kvalitet.

Kommunens invånare upplever 
delaktighet i våra verksamheter 
och i den gemensamma utveck-
lingen av framtiden

Förbättra förutsättningarna för 
föreningars och organisationer-
nas verksamhet.

Alla barn/elever ska bemötas 
och få utvecklas utifrån sina 
förutsättningar

Ökad motivation och lust att lära

Ökad kunskapsnivå hos alla barn 
elever

Antalet besökare i SportCity, bad 
och gym, visade en minskning med 
ca 10%. Jämställd fritidsgård: 42% 
av besökarna var flickor under året. 
När boenden för ensamkommande 
besöker fritidsgården är det endast 
pojkar. Påverkar statistiken pojkar/
flickor i stor grad.
(Fritids- och kulturnämnden)

Utlåningen i biblioteket för 2016 var 
63 000 jämfört med 72000 för 2015. 
En förklaring till minskad utlåning 
är att under 4 månader under 2016 
hade bibliotekslokalen en vattenskada.
(Fritids- och kulturnämnden)

Kvalitetskartläggning genom att 
bjuda in till fokusgrupp för att ge 
invånarna möjlighet till delaktighet. 
Fokusgrupper tar fram eventuella för-
bättringsområden och vi får även ett 
kvitto på vad som är bra. Planering 
och samverkan i arrangemang med 
entreprenörer, föreningar och organi-
sationer där möjlighet till delaktighet 
och påverkan finns. Ständig dialog 
både muntligt och skriftligt finns, 
vilket möjliggör större delaktighet. 
Kalixförslag är en del av detta.

Besökare i fritidsgården ges alltid, 
vid varje besök, möjlighet att ge 
synpunkter och förslag gällande 
verksamheten. Förändringsarbeten 
och projekt planeras och utförs 
tillsammans. Personalen är lyhörd 
för vad besökarna tycker. Bemö-
tandet från personalen är viktigt. 
Personalen besöker skolor, framförallt 
högstadiet, och skapar en god dialog 
med eleverna omkring fritidsgårdens 
verksamhet. Fokus på integration där 
alla har möjlighet till delaktighet.
(Fritids- och kulturnämnden)

Samverkan sker kontinuerligt. Hela 
föreningsstödet är utbetalt enligt 
fritids- och kulturnämndens regler.
(Fritids- och kulturnämnden)

Område Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar

Fortsättning
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forts utveckling Skapa fler och bättre boende-
miljöer

Medverka till att skapa ett bra 
företagsklimat i kommunen

Att öka möjligheten att bo kvar 
hemma

SBN använder SKL:s mätning 
Insikt för bedömning bra före-
tagsklimat.

Målet är att färdigställa 10 detaljpla-
ner per år. Resultatet vid senaste mät-
ningen 2016 var 7 planer att jämföra 
med 2015 då 10 planer färdigställdes.
Fastställa framtaget förslag till LIS-
plan (Landsbygdsutveckling i strand-
nära läge). Planeras att antas av 
kommunfullmäktige i februari 2017.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Undersökning via SKL:s enkät (Insikt). 
Företagarna har bedömt myndighets-
områdena: 
• Brandtillsyn. 76 % var nöjda med   
  servicen vid senaste mätningen 
  2015. Målvärdet är 70 %.
• Bygglov. 78 % var nöjda med 
  servicen vid senaste mätningen 
  2015. Målvärdet är 70 %.
• Miljö- och hälsoskydd. 58 % var  
  nöjda med servicen vid senaste 
  mätningen 2015. Målvärdet är 70 %.

Företagarnas bedömning av servicen 
inom myndighetsområdena markupp-
låtelse och serveringstillstånd kan ej 
bedömas. Inga svar är inlämnade vid 
senaste mätningen 2015.
(Samhällsbyggnadsnämnd)

Digital nattillsyn har testats och del-
årsrapport utförd med gott resultat 
våren 2016. Slutrapport februari 
2017. Fler kameror har införskaffats, 
totalt 9 kameror. Alla trygghetslarm 
är utbytta till digitala.
Äldreomsorgen har arbetat med kon-
tinuitet, kontaktpersonalsrollen och 
brukarfokus. Arbete med kvalitetsre-
gister Senior Alert och BPSD. Dock 
finns svårigheter att arbetat med 
riktat kvalitetsarbete pga brister i låg 
bemanning i framförallt hemtjänsten. 
Ett fortsatt arbetet under 2017.
Stöd och omsorg arbetar med att 
stärka brukarfokus och delaktighet 
till att leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Gemensamma aktiviteter 
inom LSS-boenden. God samverkan 
mellan olika professioner och från 
andra aktörer i samhället har priori-
terats. Fokus för brukaren har varit 
friskvård, hälsa-och aktiviteter samt 
socialträning.
Arbetsmarknad och integration arbe-
tat med den ansträngda bostadssi-
tuationen till nyanlända, ensamkom-
mande och kvotflyktingar. Arbete med 
att förbättra integration i samhället 
och möjlighet till eget arbete och 
kunna försörja sig. Ser över möjlighet 
att söka ekonomiskt bistånd samt 
kontakt med handläggare via digitalt 
verksamhetssystem.
Hälso- och sjukvårdsenheten går över 
till e-beställningar när det

Område Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar
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forts utveckling forts.
Att öka möjligheten att bo kvar 
hemma

Att öka användningen av 
evidensbaserad praktik

forts
gäller förbrukningsmaterial. Arbetar 
vidare med Senior Alert och BPSD 
inom särskilt boende och teamträffar 
prioriteras. Planerar utbildningsin-
satser för handledning inom Säbo 
gällande vardagsrehabilitering. Har 
testat 4 olika GPS larm som anhörig-
stöd i hemmet under 2016. Fortsätter 
med test 2017 av GPS larm med 
inriktning mot särskilt boende.
(Socialnämnd)

Äldreomsorgen jobbar på skapa 
förutsättningar för hemtjänsten att 
upprätta genomförandeplan pga. 
verksamhetsutökning. Säbo arbetar 
vidare med att kvalitetssäkra och 
upprätta genomförandeplan. Alla 
brukare har inte aktuell genomföran-
deplan i dagsläget. Fokus under 2017 
med detta.

Stöd och omsorg har ett pågående 
arbetet med att förbättra arbetet 
med SIP samt aktuella genomför-
andeplaner, utbildning att utveckla 
genomförandeplaner under vintern 
2016-2017. Brukarenkät har genom-
förts inom daglig verksamhet där 
94 % är nöjda (glad gubbe).

Brukaren har deltagit ca 61 % av alla 
SIP. Det låga siffrorna är pga hand-
havande av systemet sedan tidigare. 
Kvalitessäkring har påbörjats under 
2016 med detta. Jobbar med att stär-
ka samverkan inom organisationen.
Stöd och omsorg har prioriterat arbe-
te med SIP som ett led att tillvarata 
allas kompetenser med brukarens 
delaktighet.

IFO har planerat utbildning i SIP och 
utarbetar även rutin för intern IFO-
SIP för att förbättra samverkan inom 
IFO. Alla medarbetare inom IFO 
samt arbetsmarknad och integration 
ska under 2016 göra ett evidensba-
serat projekt. Detta har genomförts 
av några.

Hälso- och sjukvårdsenheten har 
samverkansträffar regelbundet inom 
organisationen där alla professioner 
finns med. Gemensamma plane-
ringsdagar. Gemensamma träffar 
med slutenvården. Samverkan och 
kunskapsutbyte mellan hemsjukvård 
och andra kommuner genomförs.
(Socialnämnd)

Område Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar

Fortsättning
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forts utveckling Att öka det nära ledarskapet som 
är väl förankrat i verksamheten 
och med medarbetare som är 
delaktiga och har inflytande över 
sitt arbete.

Att minska utanförskapet

63,3 % svarsfrekvens inom social-
förvaltningen. Varje enhet jobbar 
med resultaten och upprättar 
handlingsplan utifrån förbätt-
ringsområden.
Pågående arbete med coachande 
och nära ledarskap. Ett pågåe-
den arbete med medarbetarens 
delaktighet i verksamheten.
Pågående arbete med rehabpro-
cessen. Riktat arbete under 2017.
 
(Socialnämnd)

Ett pågående arbete att skapa 
goda relationer med brukare/ 
patienter. Jobbar aktivt med 
kontaktpersonalsrollen och 
kontinuitet. Skapa möjligheten 
till aktiviteter och motivera att 
delta i samhällsutbudet. Arbete 
att skapa möjlighet till arbete 
och egen försörjning. Samverkar 
med andra aktörer.
Daglig verksamhet har företags-
förlagda placeringarna som ska 
vara minst lika många eller fler 
än föregående år, 2015 var det 
24 st. Under 2016 var detta 25 
st. Brukare som gått till skola/
praktik/jobb var under 2016 var 
3 st.
(Socialnämnd)

Område Målbeskrivning  Förtydligande  Kommentar
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4.2.3 Viktiga händelser
2016 har varit ett intensivt arbetsår för 
att komma igång med bredbandsut-
byggnaden. Möten har genomförts med 
två större företag som bygger fiberbred-
band och därefter har vi genomfört en 
upphandling genom konkurrenspräglad 
dialog. Detta har resulterat i avtal med 
företaget IP-Only AB och målsättningen 
att minst 90 % av hushåll och företag i 
kommunen ska erbjudas fiberanslutning 
kommer att uppnås senast 2020. 

Under 2016 har ett stort utvecklingsar-
bete påbörjats som innebär att ta fram 
en långsiktig strategi, Vision Kalix 2030. 
Processen inleddes under våren med 
inspirationsföreläsning om ”Drömstaden 
– Kalix 2030”. Under hösten har ett stort 
antal medborgardialoger genomförts 
där många grupper i samhället har varit 
inblandade. Sammanställningen av dia-
logerna pågår och utifrån dessa kommer 
en långsiktig strategi att läggas fram för 
beslut under 2017.

Kommunstyrelsen har det samordnade 
ansvaret för kommunens bostadsförsörj-
ning. Bristen på bostäder är en hemsko 
för kommunens och företagens utveck-
ling och har därför varit ett prioriterat 
område under året.

Kalix kommun har också fastställt en 
integrationsplan som med utgångspunkt 
i antagen integrationspolicy ska ge ett 
långsiktigt och hållbart flyktingmot-
tagande där integration och delaktig-
het är en självklar del. Dessutom har 
Kommunstyrelsen beslutat att avsätta 3 
miljoner kr till en integrationsfond, att 
använda för integrationsprojekt under 3 
års tid. Projekten ska underlätta integra-
tionen samt påskynda nyanländas inträ-
de på arbetsmarknaden. Kommunstyrel-
sen har under året även arbetat fram en 
miljöplan för Kalix kommun. Syftet med 
en miljöplan är att med utgångspunkt i 
antagen miljöpolicy få ett långsiktigt och 
hållbart miljöarbete i kommunen. 

Fritid- och kulturnämnden har erbjudit 
gratis sommarlovsaktiviteter i samarbete 
med lokala föreningar, kommunen och 
företag under perioden 11 juni – 21 
augusti. Deltagarna har kostnadsfritt 
kunnat delta i en rad olika kultur- och 
fritidsaktiviteter som t.ex. teaterföre-
ställning, pyssel, gratis bad på Strand-
ängsbadet, paddla kajak, djurskötsel, 
fotbollskola, äventyrsbana och några 
olika hästaktiviteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
under året arbetat med att färdigställa 
projektet ”LIS- landsbygdsutveckling i 
strandnära läge” som innebär ett tillägg 
till kommunens översiktsplan. Målet 
med projektet är att öka kommunens 
attraktionskraft och främja landsbygden 
genom att möjliggöra för nya boendemil-
jöer, näringsverksamheter, turism- och 
friluftsanläggningar i attraktiva strandnära 
lägen.



20

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4.3   Finansiell analys

4.3 Finansiell analys
4.3.1 God ekonomisk hushållning

4.3.1.1 Finansiella mål
Ekonomisk kontroll över tiden. Varje 
generation bör bära kostnaderna för den 
service som den generationen konsume-
rar. Det innebär att resultatnivån över 
tiden måste säkerställa förmågan att 
även i framtiden producera service på 
nuvarande nivå. Ett överskott i verk-
samheten skapar ett handlingsutrymme 
för att utveckla den kommunala verk-
samheten. Målsättningen är därför att 
årets resultat minst skall uppgå till 2 % 
av skatteintäkter och statsbidrag över 
en rullande femårsperiod. Minimikravet 
under varje enskilt år är kommunallagens 
balanskrav, det vill säga att årets intäkter 
skall överstiga kostnaderna. De formu-
lerade styrtalen ger möjlighet att under 
besvärliga konjunkturtider göra avkall på 
överskottsmålet, men å andra sidan krävs 
betydligt starkare resultat under övriga år 
i femårsperioden för att infria den fastlag-

da ekonomiska målsättningen.
Årets resultat i Kalix kommun skall, under 
en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 
Årets resultat uppgår till 3,4 % av skatte-
intäkter och statsbidrag. Genomsnittet 
för femårsperioden blir 1,56 % vilket inne-
bär att målet är uppnått för det enskilda 
året men inte för femårsperioden.  God 
ekonomisk hushållning uppnås därmed 
för det enskilda året och men inte till fullo 
för femårsperioden.

Ekonomisk kontroll under verksamhets-
året. En grundläggande förutsättning för 
en gynnsam utveckling av ekonomin är 
att verksamhets- och ekonomistyrning är 
tydlig så att nämnder, styrelser och för-
valtningar håller sina tilldelade budgetar. 
Ett viktigt instrument för information om 
verksamhetsutvecklingen är månadsrap-
porteringen till kommunstyrelsen. Detta 
ger goda förutsättningar för kommunsty-
relsen att utöva sin uppsiktsplikt.

Uppföljningen av nämndernas driftfölj-
samhet samt avvikelse mot budgeterat 
resultat redovisas vid varje kommunstyrel-
se sammanträde.

Kommunstyrelsen får efter månadsrap-
portering ta del av resultatet för alla 
nämnder. Det genomförs även en hel-
årsprognos samt en delårsrapport som 
behandlas av kommunstyrelsen. Målet är 
därmed uppnått.

Ytterligare en förutsättning för en 
gynnsam utveckling av ekonomin är att 
ha kostnaderna under kontroll vilket 
åligger nämnderna. Det gäller även den 
övergripande redovisningen där bland 
annat räntekostnader ligger budgeterat. 
Genom att minska låneskulden, amorte-
ra, är dessa möjliga att påverka. Ju lägre 
låneskuld desto lägre räntekostnader får 
kommunen samt att det av budget inte 
behöver avsättas lika stora belopp för 
att klara räntekostnaderna. Detta skapar 
bättre förutsättningar framåt i tiden.
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Kalix kommuns mål är att årligen amorte-
ra minst 5 miljoner kronor. 

Under 2016 har 20 miljoner kronor 
amorterats, målet är därmed uppnått.

Sammantaget bedöms målet med god 
ekonomisk hushållning ur ett samman-
vägt finansiellt perspektiv vara uppnått 
trots att resultatet för 5-års perioden ej 
uppnås till fullo. Det goda resultatet för 
2016 samt det faktum att en amortering 
långt över målet varit möjlig med fortsatt 
god likviditet indikerar god ekonomisk 
kontroll både över året och över tiden.

4.3.1.2 Verksamhetsanknutna mål
Lika viktiga som de finansiella resultatan-
knutna målen för god ekonomisk hushåll-
ning är ett effektivt och ändamålsenligt 
användande av kommunens resurser 
i verksamheten och att resurserna är 
rätt anpassade utifrån demografin. De 
verksamhetsmässiga resultatmålen är än 
svårare att värdera mot god ekonomisk 
hushållning än de finansiella resultatmå-
len. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet 
och kundnytta som alla är besvärliga att 
mäta på ett objektivt och rättvist sätt. 
Nedanstående verksamhetsanknutna 
mål för god ekonomisk hushällning är 
antagna av Kommunfullmäktige 2015-
11-30 § 235.

Att öka inflyttningsnettot.
Målet är uppfyllt då 75 fler personer 
flyttade in till Kalix jämfört med antalet 
som flyttade från Kalix. Mätdatum 2016-
12-31.

Att minska ej utnyttjade lokalytor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför 
mätningen och har funnit att målet ej är 
uppnått då de outhyrda ytorna har ökat 
från 2,0 % till 4,8 % av totala lokalytorna.
Att anpassa resurserna efter jämförbara 
nyckeltal, för kommungruppen.

Det finns sju indikatorer varav för tre är 
målet uppnått till fullo. Det gäller för 

månadsavlönad personal inom kultur-, 
Turism- och fritidsarbete, för månadsav-
lönad personal i teknikerarbete samt för 
nettokostnadsavvikelse äldreomsorgen. 
För de fyra resterande indikatorer som 
mäter nettokostnadsavvikelserna för 
förskola, grundskola, gymnasieskola samt 
nettokostnadsavvikelse för Individ- och 
familjeomsorgen är målen för indika-
torerna ej uppnådda. Sammantaget 
är bedömningen att målet att anpassa 
resurserna efter jämförbara nyckeltal för 
kommungruppen är uppnått till mindre 
del.

Minska inköp och användning av produk-
ter med innehåll av ämnen med negativ 
påverkan på människors hälsa och 
ekosystem.

För att bedöma måluppfyllelsen av detta 
mål finns tre indikatorer framtagna. Den 
första mäter andelen miljöcertifierade 
verksamheter. Då det inte finns kriterier 
för miljöcertifiering inom alla områden 
har det inte varit möjligt att göra en 
bedömning av denna indikator. Andra 
indikatorn mäter andelen miljöklassade 
personbilar och här är inte målet uppnått 
då andelen uppgår till 70,3 % medan 
målsättningen är 100 %. Det har dock 
skett en liten ökning sedan förra året. 

För tredje indikatorn som mäter inköp 
av ekologiska livsmedel är målet delvis 
uppnått. Andelen uppgår till 18 % medan 
målsättningen är att komma upp till 
20 %. Sammantaget är bedömningen att 
målet är uppnått till mindre del.
Minska klimatpåverkan från Kalix kom-
muns verksamheter.

För att bedöma måluppfyllelsen finns 
tre indikatorer där den första är antal 
inköpta flygresor. På grund av den stora 
arbetsinsatsen som krävs för att få fram 
antalet resor så har kostnaden använts 
istället. Kostnaden har minskat med
 

8,0% jämfört med 2015 vilket innebär att 
målet för indikatorn är uppnått. 
Andra indikatorn är antal externt körda 
tjänstemil. 

Även här är kostnaden använd instället 
för antalet mil. Tyvärr har denna ökat 
med 13,4 % vilket innebär att målet för 
indikatorn ej är uppnått. Sista indika-
torn är antal resor med kollektivtrafik 
per invånare. Antalet resor har gått ner 
från 76 653 till 72 233 stycken för 2016. 
Per invånare blir detta 4,45 resor att 
jämföra med 4,72 resor för 2015. Målet 
är därmed inte uppnått. Sammantaget 
är bedömningen att målet att minska 
klimatpåverkat från Kalix kommuns verk-
samheter är uppfyllt till mindre del.

Sammantaget bedöms de verksamhets-
anknutna målen för god ekonomisk 
hushållning delvis vara uppnått.

Redovisat resultat enligt 
resultaträkningen, mkr
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4.3.2 Budgetförutsättningar
Fullmäktige beslutade för budgetåret om 
ett utgiftstak på 98,3 % vilket baseras på 
beräknade skatteintäkter, uträknings- och 
statsbidrag och i utgiftstaket inräknas 
samtliga verksamheters nettokostnader. 
Lönepotten är fastställd genom att räkna 
upp personalkostnaderna med 2,5 % och 
delades ut till nämnder/styrelse i början 
av året. Budgeten innehåller ingen kom-
pensation för allmän prisstegring.

Särskilda anslag har tilldelats kommun-
styrelsen med 1 000 tkr, socialnämnden 
100 tkr samt till samhällsbyggnadsnämn-
den med 1 000 tkr. De särskilda anslaget 
på samhällsbyggnadsnämnden, 1 000 tkr, 
ska syfta till att:

- Möjliggöra arbetspendling från närmas-
te byar till samhället, i första hand ska 
man se på byarna Karlsborg/Risön/Bred-
viken, Innanbäcken/Månsbyn/Stråkanäs, 
Ytterbyn, Gammelgården.

- Utbyggnaden ska ske utifrån principen 
där flest invånare har möjlighet att nyttja 
arbetspendlingen till lägst kostnad.

Ramförändring har skett för kommun-
styrelsen med – 4 046 tkr; utbildnings-
nämnden – 1 601 tkr; samhällsbygg-
nadsnämnden - 2 230 tkr; fritids- och 
kulturnämnden med + 43 tkr samt att 
socialförvaltningen har tilldelats en ram-
utökning med 3 629 tkr. I dessa ramför-
ändringar finns verksamhetsanpassningar 
inkluderade enligt följande; kommun-
styrelsen 5 400 tkr; utbildningsnämnden 
5 000 tkr; samhällsbyggnadsnämnden 
2 900 tkr; fritids- och kulturnämnden 
2 000 tkr samt socialnämnden med 
4 500 tkr.

Den totala investeringsbudgeten 2016 
exklusive externfinansiering uppgår 
till 50 080 tkr fördelat enligt följande; 
samhällsbyggnadsnämnden, 37 200 tkr; 
utbildningsnämnden 3 000 tkr; social-
nämnden 2 000 tkr; kommunstyrelsen 
4 280 tkr samt fritids- och kulturnämn-

den med 3 600 tkr. Utöver detta kan 
VA-försörjning lånefinansieras, om likvidi-
teten kräver det, med 21 500 tkr.

4.3.3 Årets resultat
Årets redovisade resultat enligt resul-
taträkningen visar ett överskott på 
33,7 mkr. Det justerade resultatet visar 
ett överskott på 32,6 mkr vilket medför 
att kommunallagens balanskrav uppfylls. 
Kommunen har inga tidigare underskott 
att återställa. Årets redovisade resultat 
innebär att kommunfullmäktiges antagna 
utgiftstak 98,3% uppnås då årets utgifter 
slutar på 96,6  % i förhållande till skatte-
intäkter och bidrag.

4.3.3.1 Avstämning mot kommunal-
lagens balanskrav

4.3.3.2 Resultatutjämningsreserv
År 2013 fattades beslut i Kommunfull-
mäktige (KF §155-156 2013-09-16) om 
införandet av resultatutjämningsreserv 
och avsättning för åren 2010, 2011 och 
2012. Beslutet för de tre åren visar att det 
fanns 10 mkr som kunde avsättas. Resul-
tatet år 2013 medgav ingen avsättning till 
RUR medan resultatet 2014 innebar att 
7,3 mkr togs i anspråk. Det var möjligt 
eftersom kommunallagen stipulerar att 
medel från RUR får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel 
där ett sätt är att jämföra utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget 
för riket med den genomsnittliga utveck-
lingen de senaste tio åren. Enligt SKL’s 
cirkulär 15:7 understeg det årliga värdet 
för 2014 det tioåriga genomsnittet vilket 
gjorde det möjligt att använda dessa 
medel för att täcka underskottet.

Det positiva resultatet år 2015 medgav 
inga nya reserveringar till RUR. Denna 
möjlighet begränsas av 1% - respektive 
2%-regeln. Detta innebär att en reserve-
ring till resultatutjämningsreserven endast 
får göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del 
av årets resultat eller den del av årets re-
sultat efter balanskravsjusteringarna som 

överstiger 1 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning. Om kommunen har ett negativt 
eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen 
för pensionsförpliktelser, ska gränsen 
istället uppgå till 2% av ovan nämnda 
poster.

För Kalix kommun gäller 1 %-regeln. 
Vilket innebär att 22,7 mkr är aktuella 
för avsättning år 2016 men enligt beslut 
KF-beslut § 156 2013-09-16 maximeras 
reserven till 20 mkr. Det innebär att det 
är möjligt att avsätta ytterligare 17,3 mkr 
för 2016. Årets balanskravsresultat upp-
går därefter till 15,3 mkr.
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr  2016 2015 2014 2013 2012 

Årets resultat enligt resultaträkningen 33,7 7,0 1,7 16,4 18,2

Avgår realisationsvinster materiella anläggningstillgångar -0,2 0,0 -0,2 -0,1 

Avgår realisationsvinster pensionsplacering -0,9 -0,2 -2,8 -0,5 -0,3

Avgår realisationsvinster övriga finansiella tillgångar 0 0 -6,0 -0,5 +0,1

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0 0 0 +0,5

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 32,6 6,8 -7,3 15,3 18,5

Medel till resultatutjämningsreserv -17,3 0 0 0 0,8*

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 7,3 0 0

Balanskravsresultat 15,3 6,8 0 15,3 

Återställande av tidigare års förluster:  0 0 0 0

Kvar att återställa  0 0 0 0 0

Justerat resultat efter tidigare års förluster 15,3 6,8 0 15,3 18,5
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4.3.3.3 Var kommer pengarna ifrån?
Fördelning intäkter, procent

Skatter
Statsbidrag 
Räntor
Försäljning 

Taxor, avgifter
Hyror, arrenden
Bidrag, övriga
Övriga intäkter

57%19%

2%

7%

2%

0%
13%

0%

4.3.3.4 Till vad används pengarna?

Fördelning kostnader, procent

Personal
Avskrivning 
Räntor
Material 
Bidrag

Entreprenader
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Kommunikation
Övrigt

62 %

5 %

0 %

6 %

9 %

7 %

4 %2 %
4 %

1 %



24

underskott på 1 mkr. Enheter med stor 
underskott är till exempel Hälso- och 
sjukvårdsenheten, -1,6 mkr, där 1 mkr 
är relaterat till kostnader för tekniska 
hjälpmedel och sjukvårdsmaterial. Den 
skatteväxling som övertagandet från 
Landstinget innebar har inte kompenserat 
för detta utfall. Även äldreomsorgen visar 
stort underskott, -4,3 mkr. Glädjande är 
att Individ- och familjeomsorgen visar 
överskott på 2,5 mkr och det är främst 
placeringskostnaderna avseende barn och 
unga som minskat.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett 
underskott på 1,0 mkr vilket till stor del 
beror av underskottstäckning till regio-
naltrafiken på 970 tkr. Dessutom visar 
de intäktsfinansierade verksamheterna 
underskott på 1,3 mkr för VA och 2,6 mkr 
för renhållningen. För VAs del beror det 
till största del på att kundfordringar som 
är mer än ett år gamla omklassificerats 
som osäkra vilket medför att resultatet 
belastas. Fordringen intäktsförs på nytt 
den dag den inflyter. Eftersom detta inte 
gjorts tidigare år så blev summan relativt 
stor för 2016. Ökade kapitalkostnader 
på grund av stora investeringar påverkar 
också samt kostnader som uppstått på 
grund av alger vid ett vattenverk. Dessa 
underskott vägs till viss del upp av över-
skott inom andra områden. Bland annat 
en återbetalning av fastighetsskatt, bo-
stadsanpassning, viss central finansiering 
av åtgärder i köket vid Naturbruksskolan 
samt tillämpningen av komponentavskriv-
ning (vilket medfört att vissa underhåll-
såtgärder klassats som investering) har 
tillsammans lämnat överskott på nästan 
1,7 mkr.

4.3.4 Skatteintäkter och bidrag
I 2016 års resultat har den definitiva 
slutavräkningen för 2015 och en prelimi-
när slutavräkning för 2016 bokförts enligt 
rekommendation från Rådet för kommu-
nal redovisning nr 4:2. När det gäller den 
definitiva slutavräkningen för 2015 så 
uppgick den till +85 kronor per invånare. 
Den preliminära avräkningen som gjordes 
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4.3.3.5 Driftsredovisning
Nämnderna redovisar tillsammans ett 
överskott på 9,0 mkr. Kommunstyrelsen 
redovisar ett överskott med ca 2,4 mkr. 
Större poster som genererat överskottet 
är bland annat en långtidssjukskrivning 
och vakant tjänst på ekonomienheten 
som totalt gör ett överskott på drygt 
0,4 mkr, Kapitaltäckningsbehovet 
till KIAB blev mindre än budgeterat 
+0,2 mkr, även budgeten för trygghets-
boendet lämnar överskott på nästan 
0,5 mkr bland annat på grund av en 
återbetalning från 2015. Även KS till 
förfogande lämnar överskott på 0,7 mkr 
också det delvis grund av en återbetalning 
från tidigare projekt.

Utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott på 2,7 mkr av detta visar 
Grundskolan underskott med -2,0 mkr, 
Gymnasiet +4,1 mkr samt Komvux 
+0,6 mkr. Att grundskolans underskott 
inte blir större beror på intäkter i form av 
olika satsningar från skolverket och från 
migrationsverket. Gymnasiets överskott 
härrör till största delen från övertagandet 
av Naturbruksskolan. Detta övertagande 
medförde ökade interkommunala ersätt-
ningar samt minskade interkommunala 
kostnader vilket finansierat merkostna-
derna för att driva Naturbruksskolan 
från och med 1 augusti samt lämnat 
överskott. Därutöver bidrar intäkter från 
migrationsverket till överskottet.

Fritids- och kulturnämnden redovisar ett 
underskott på 1,3 mkr för 2016. Under-
skottet beror på tvister med entreprenö-
rer(0,35 mkr) samt intäktsbortfall under 
reparationstiden på Sportcity (0,6 mkr). 
Ökade verksamhetskostnader, intäkts-
bortfall vid uthyrning av idrottshallar 
samt personalförändringar har försämrat 
resultatet med ytterligare 0,3 mkr.
Socialnämnden har ett överskott på 
6,2 mkr vilket nästan uteslutande 
kommer från integrationens verksam-
hetsområde som lämnar ett överskott 
på 7,2 mkr. Övriga verksamhetsområden 
inom socialförvaltningen har totalt ett 

Nettokostnaderna inklusive finans-
nettots andel av skatteintäkter och 
statsbidrag, procent

Nettokostnader      Finansnetto

2012 2013 2014 2015 2016

96,7 97,2 99,2 98,3 96,1
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Skatteintäkter och statsbidrag, mkr

 2012 2013 2014 2015  2016

Skatteintäkter         Statsbidrag

665,3 677,5

202,9
219,9

vid bokslutet år 2015 uppgick till +43 kro-
nor per invånare. Av den anledningen har 
mellanskillnaden, +42 kronor per invånare, 
redovisats i 2016 års resultat. Det mot-
svarar en ökad skatteintäkt på ca 685 tkr. 
Den preliminära slutavräkningen för 2016 
beräknas bli -206 kronor per invånare, -3,3 
mkr. Det är SKL:s (Sveriges kommuner och 
Landstings) decemberprognos som ska 
användas vid bedömningen av 2016 års 
slutavräkning.

4.3.5 Nettokostnader inkl. finans-
nettots andel av skatteintäkter och 
statsbidrag
År 2016 uppgår nettokostnaderna 
inklusive finansnettot till 96,6 % av skat-
teintäkter och statsbidrag. Nyckeltalet 
är viktigt eftersom det visar sambandet 
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Likviditet:  2016 2015 2014 2013 2012  
 

Likvida medel, mkr 139,4 123,0 93,9 90,4 71,8

Betalningsberedskap, dagar  40,2 37,8 29,2 29,4 24,1

Kassalikviditet 91,8% 89,2 % 88 % 94 % 84 %

Kassaflödesrapport, mkr 2016 2015 2014 2013 2012

Medel från den löpande verksamheten 106,4 94,8 70,5 70,7 82,7

Medel från investeringsverksamheten -83,9 -62,6 -40,4 -73,5 -74,9

Medel från finansieringsverksamheten -6,0 -3,1 -26,7 21,4 0,7

Årets kassaflöde 16,5 29,1 3,4 18,6 8,5

mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen 
för den löpande verksamheten över åren. 
Skatteintäkterna och statsbidragen är den 
största inkomstkällan och används för att 
finansiera verksamheternas kostnader och 
räntekostnader, för att skapa utrymme för 
att egenfinansiera investeringar och skapa 
en långsiktig stabil ekonomi.

4.3.6 Finansnetto
Finansnetto består främst av ränteintäk-
ter och räntekostnader och uppgår till 
-5,0 mkr, vilket är 4,4 mkr bättre än 2015. 
De finansiella kostnaderna uppgår till 8,2 
varav 6,4 mkr avser räntekostnader för 
de långfristiga lånen. Huvudregeln, enligt 
rekommendation 15.1 från rådet för kom-
munal redovisning, har tillämpats när det 
gäller hur lånekostnaderna har redovisats. 
Det innebär att årets lånekostnader belas-
tar resultatet.

4.3.7 Borgensåtaganden
Kommunens totala engagemang i borgen-
såtaganden uppgick till 789,9 mkr vilket 
är en minskning med 27,1 mkr jämfört 
med föregående år. Minskningen beror till 
största delen på en avbetalning av ett av 
Fastighets AB NIVIs lån varvid borgenså-
tagandet upphört.
Tillsammans med pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 uppgår kommu-
nens samlade ansvarsförbindelser till 
1 280,8 mkr. Föregående år uppgick 
de totala ansvarsförbindelserna till 
1 331,6 mkr. Pensionsförpliktelserna som 
inte upptagits i balansräkningen uppgår 
till 490,9 mkr. Motsvarande förpliktelse 
för 2015 var 514,6 mkr. Minskningen 
beror på att pensioner plockats ut samt 

att diskonteringsräntan legat fast.
4.3.7.1 Riskbedömning
Borgensåtagandena till de kommunägda 
bolagen Kalix Industrihotell AB, Stiftelsen 
Kalixbostäder, Kalix Nya Centrum KB 
och Kalix Stadsnät KalixNet AB uppgår 
till 685,2 mkr. Det innebär att 87,3 % 
av borgensåtagandena är säkerheter för 
lån i kommunens egna bolag. Borgenså-
tagandet till Kalix Industrihotell AB (KIAB) 
uppgår till 147,2 mkr, till Stiftelsen Kalix-
bostäder till 421,5 mkr och till Kalix Nya 
Centrum KB till 142,1 mkr samt 4,2 mkr 
till Kalix Stadsnät KalixNet AB. Borgenså-
tagandena till de egna bolagen har ökat 
med 2,2 mkr där vilket har skett hos Kalix 
Stadsnät Kalixnet AB.

Av de totala borgensåtagandena avser 
2,1 mkr åtaganden för egna hem. Det 
är en minskning av riskexponeringen till 
privatpersoner sedan föregående år med 
0,1 mkr. Det kommunala förlustansvaret 
utgör 40 procent av de beviljade kredi-
terna för egna hem. Borgensåtagandena 
till bostadsrättsföreningarna uppgår till 
50,5 mkr. 2015 uppgick åtagandet till 
51,5 mkr. De övriga borgensåtagandena 
avser säkerheter för lån till föreningar 
med 14,4 mkr, där borgensåtagandet till 
Kalix Golf uppgår till 14,1 mkr vilket är en 
ökning med 1,4 mkr. Detta är den mest 
riskfyllda posten då underliggande lån är 
i YEN och åtagandet påverkas således av 
växelkursförändringar.

Kalix kommun har tecknat en kapitaltäck-
ningsgaranti för Kalix Industrihotell AB, 
KIAB samt för Kalix Nya Centrum KB. 
Kommunen förbinder sig svara för att det 

egna kapitalet i Kalix Industrihotell AB 
samt för Kalix Nya Centrum KB uppgår 
till minst bolagets registrerade aktiekapi-
tal på balansdagen. Kommunen har, via 
Kalix kommunföretag AB, även tecknat en 
garantiförbindelse med Kalix Industriho-
tell AB samt med Kalix Nya Centrum KB 
där kommunen förbinder sig att vid varje 
tillfälle köpa bolagets fastigheter till det 
bokförda värdet eller ovillkorligen tillskju-
ta kapital så att värdet på fastigheterna 
och det tillskjutna kapitalet tillsammans 
uppgår till fastigheternas bokförda värde.

4.3.8 Valutarisk
Med valutarisk avses risken att valutakurs-
förändringar påverkar koncernens resultat 
och/eller kassaflöden på ett negativt sätt 
och uppstår vid upplåning eller placering 
i utländsk valuta. Valutamarknaden har 
många aktörer, valutaaffärerna har låga 
transaktionskostnader och prisinformatio-
nen är ögonblicklig. I och med att priset 
på en marknad bestäms av utbud och 
efterfrågan är det svårt att förutse åt vilket 
håll priset förändras. Teoretiskt är det 
alltid lika stor chans att en rörlig växelkurs 
går upp som ned.

Kommunkoncernens valutakursrisk 
kommer från det faktum att Kalix Golf 
AB fortfarande har lånen i japanska YEN 
vilket genom borgensåtagandet exponerar 
Kalix kommun för viss valutakursrisk. Un-
der 2016 har borgensåtagandet ökat med 
1,4 på grund av växelkursförändringar.
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4.3.9 Likviditet
Likviditet är ett mått på kortsiktig betal-
ningsförmåga, att betala i rätt tid när 
skulderna förfaller. Kassalikviditeten utgör 
förhållandet mellan omsättningstillgångar 
(exkl. förråd) och kortfristiga skulder. Bra är 
att ligga runt 100 %. Kassalikviditeten ökade 
det senaste året till 91,8 %. Ett annat mått 
att beskriva likviditeten är betalningsbered-
skapen. Betalningsberedskapen för 2016 var 
40,2 dagar. De likvida medlen, det vill säga 

tillgångarna i kassa, bank och på plusgiro, 
ökade på balansdagen med 16,4 mkr till 
139,4 mkr.

4.3.10 Kassaflöde
Rådet för kommunal redovisning har under 
2005 utfärdat en rekommendation för fi-
nansieringsanalysen. Rådet rekommenderar 
att redovisa betalningsflöden i en kassaflö-
desrapport uppdelat på löpande verksam-
het, investeringar och finansiering och som 

utmynnar i förändringen av likvida medel. 
Kassaflödesrapporten visar hur verksam-
hetens investeringar är finansierade. Likvida 
medlen ökade med 16,5 mkr under året.

4.3.11 Leasing

Leasing och hyreskostnader som belastat 
kommunens resultaträkning, mkr 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Medicinsk utrustning och tekniska hjälpmedel 5,4 5,3 5,8 3,4 1,4 0,9

Bilar 2,9 3,4 2,5 3,7 3,1 2,8

Kontorsmaskiner, kopieringsutrustning 3,1 2,7 2,3 3,2 4,3 3,9

Övrigt 3,1 1,4 1,6 2,0 1,7 1,6

Summa hyror och operationella leasingavtal 14,5 12,8 12,2 12,3 10,6 9,2

Avtalstidpunkt Typ av avtal  Löptid  Anskaffningsvärde  Årets Ackumulerade Redovisat 
    avskrivningar  avskrivningar  restvärde, UB

2013 Ismaskin 5 år 1,1 0,17 0,25 0,72

2013 Lastmaskin 5 år 1,0 0,25 0,32 0,42

2014 Rörläggningsbuss 4 år 0,64 0,12 0,03 0,49

2015 Kompaktlastare 5 år 0,46 0,05 0 0,04

2016 Jordbrukstraktor 5 år 0,56 0,06 0 0,50

2016 Personbilar 3 år 15,29 1,16 0 14,19

Summa   19,05 1,83 1,19 16,03 
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4.3.11.1 Operationell leasing
Kommunen redovisar hyresavtal och 
operationella leasingavtal i resultaträk-
ningen. Leasingavtal med en avtalstid om 
högst tre år redovisas som operationella 
leasingavtal även om de uppfyller kriteri-
erna för ett finansiellt avtal. All leasing av 
fordon redovisas som finansiell leasing. 
Under året har 14,5 mkr i hyreskostnader 
belastat resultatet. Det är bland annat 
tekniska hjälpmedel och kontorsmaskiner 
(datorer) samt en skördare och en skota-
re på Naturbruksskolan.

4.3.11.2 Finansiell leasing
Nytt för 2016 är ett leasingavtal på en 
jordbrukstraktor som löper på 5 år samt 
personbilar med ett anskaffningsvärde på 
totalt 15,29 mkr. Kostnaderna tas i driften 
hos nämnderna som avropat bilarna och 
löptiden är 3 år.  Från 2015 finns ett lea-
singavtal på en kompaktlastare som löper 
på 5 år. Det finns dessutom en rörläggar-
buss från 2014 samt en lastmaskin och 
en ismaskin från 2013. Årets avskrivningar 
uppgår till 1 830 tkr.

4.3.12 Avsättning
I balansräkningen uppgår avsättningar för 
pensioner till 42,1 mkr och avsättningar 
för garantipensioner uppgår till 7,2 mkr. 
Därutöver redovisas en avsättning för sär-
skild löneskatt på pensionsavsättningen 
med 12,0 mkr. Avsättningen för återstäl-
lande av deponin uppgår på balansdagen 

till 18,6 mkr. 

4.3.13 Långfristiga skulder
Med långfristiga skulder avses skulder som 
har en löptid som överstiger 1 år. Det är 
banklån samt investeringsbidrag, 369,2 mkr 
samt redovisade finansiella leasingavtal på 
16,0 mkr.

Genomsnittsräntan för kommunens lån 
(inklusive räntesäkringar) uppgår till 1,87 % 
vid årsskiftet. Kommunen har inga skulder i 
utländsk valuta.

4.3.14 Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten är det egna kapitalet i förhål-
lande till det totala kapitalet och visar 
kommunens långsiktiga finansiella styrka. 
Soliditeten är förknippad med skuldsätt-
ningsgraden. Om finansiering sker med 
större delen lånade medel minskar soli-
diteten och skuldsättningsgraden ökar. 
Soliditeten anger hur stor del av de totala 
tillgångarna som är finansierade 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.

Efter flera år att med ökade soliditet 
vände utvecklingen 2013 med en minskad 
soliditet som följd. Detta har hållit i sig 
under 2014 och 2015 då soliditeten 
minskat med 0,5 % respektive 1%. Genom 
det goda resultatet 2016 har soliditeten 
återigen förbättrats och ligger nu på 
43,1%.

4.3.15 Investeringar
Huvuddelen av kommunens investe-
ringsbudget ligger under Samhällsbygg-
nadsnämnden. För 2016 uppgick den 
totala budgeten till 89,1 mkr. Av dessa 
budgeterades till Samhällsbyggnads-
nämnden 71,1 mkr, Kommunstyrelsen 
4,7 mkr, Utbildningsnämnden 7,3 mkr, 
Fritids- och kulturnämnden 4,0 mkr och 
Socialnämnden 2,0 mkr.

Under året uppgick nettoinvesteringarna 

i anläggningstillgångar till 64,6 mkr vilket 
är en ökning med 4,9 mkr i jämförelse 
med år 2015 då nettoinvesteringarna 
uppgick till 59,7 mkr.

Största investeringsprojekten, mkr
Den största enskilda investeringen under 
det gångna året var inköpet av Natur-
bruksskolan medan den näst största 
investeringen var fortsatt ombyggnad av 
Köpmannagatan. En annan stor investe-
ring är Sjöledningen mellan Slussen i Ny-
borg och Risön, där avloppet från Nyborg 
kommer att pumpas till Kalix reningsverk.

4.3.16 Vatten- och avlopp
Självkostnadsprincipen, speciallagstift-
ning och rättspraxis ställer vissa krav på 
avgränsad redovisning. Eftersom VA-verk-
samheten till största del är avgiftsfinan-
sierad och svarar för en väsentlig del av 
kommunens ekonomi har kommunfull-
mäktige beslutat om en policy för bildan-
de av balansräkningsenhet för vatten- och 
avloppsverksamheten.

4.3.16.1 Resultat- och Balansräkning
VA-enhetens resultat och balansposter 
ingår i kommunens redovisade resultat- 
och balansräkningar. Därutöver redovi-
sas nedan en specificerad resultat- och 
balansräkning för VA-verksamheten. 
VA-verksamheten redovisar en förlust 
på 1,3 mkr. Inom VA-verksamheten har 
kommunen anläggningstillgångar för 
175,3 mkr. Det är en minskning med 
2,3 mkr från 2015. VA-verksamhetens 
kundfordringar uppgick i 2016 års ba-
lansräkning till 2,1 mkr.
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Soliditet och skuldsättningsgrad, procent
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Största investeringsobjekt, mkr

Naturbruksskolan 9,1

Ombyggnad Köpmannagatan 4,2

Sjöledning Slussen, Nyborg-Risön 3,1

Beläggning förstärkning 2,5

Dataanslag 2,5

VA Torggatan-Köpmannagatan 2,0

IKT Grundskolan 1,9

Balansräkning, VA-enheten, kkr  2016 2015 2014

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekn anl  365 125 357 114 344 031

Maskiner, inventarier  4 165 4 165 4 165

Summa anskaffningsvärde  369 290 361 279 348 196

Ackumulerade avskrivningar

Mark, byggnader, tekn anl  -190 405 -180 207 -169 856

Maskiner, inventarier  -3 596 -3 499 -3 397

Summa ackumulerade avskrivningar  -194 001 -183 706 -173 253

Summa anläggningstillgångar  175 289 177 573 174 943

Omsättningstillgångar

Kundfordringar VA  2 061 1 436 964

Summa tillgångar  177 350 179 009 175 907

Eget kapital

IB eget kapital  -10 299 -10 433 -9 521

Årets resultat  -1 340 134 -912

Eget kapital  -11 639 -10 299 -10 433

Skulder

Skulder Kalix kommun, lev skulder mfl  188 989 189 308 186 340

Summa eget kapital och skulder  177 350 179 009 175 907

Resultaträkning, VA-enheten 2016  Budget Resultat Återstår

Verksamhetens intäkter  41 352,4 42 219,1 866,7

Verksamhetens kostnader  -27 460,0 -28 459,8 -999,8

Avskrivningar  -10 362,1 -10 566,3 -204,2

Verksamhetens nettokostnader  3 530,3 3 193,0 -337,3

Skatteintäckter

Generella statsbidrag & utjämning

Finansiella intäkter  0,0 61,9 61,9

Finansiella kostnader  0,0 -69,7 -69,7

Internränta  -4 392,7 -4 525,5 -132,8

Resultat före extraordinära poster  -862,4 -1 340,3 -477,9

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat  -862,4 -1 340,3 -477,9
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4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4.4   Hälsobokslut personalredovisning

4.4.1 Personalredovisning
Vid årsskiftet 2016-17 hade Kalix 
kommun 6,7 fler anställda årsarbetare 
jämfört med samma tidpunkt föregående 
år. Ökningen sett till antal personer är 11 
st. Den enskilt största orsaken till detta 
är att Utbildningsförvaltningen övertagit 
Naturbruksgymnasiets verksamhet från 
Landstinget. I övrigt är det fråga om 
variationer som anses vara inom det nor-
mala. Sådana variationer kan exempelvis 
bestå i tjänstledig eller föräldraledig per-
sonal som under frånvaron ersatts med 
en vikarie.  Eftersom både ordinarie och 
vikarierande personal syns i statistiken 
ger det intrycket av en ökning, fast så inte 
är fallet. Även obesatta tjänster som är 
under rekrytering påverkar, då dessa ser 
ut som minskningar i statistiken fast det i 
själva verket rör sig om en tillfällig vakans. 
Vi ser även en minskning av antalet viss-
tidsanställda.

Det totala antalet arbetade timmar, 
inkluderat månadsavlönade, timavlönad 
personal och uppdragstagare, har ökat 
med 2 % från föregående år. Det är inom 
Utbildningsförvaltningen som den största 
ökningen skett, sett till antal arbetade 
timmar. Det beror sannolikt på Natur-

bruksgymnasiets verksamhet.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
är i stort sett oförändrad jämfört med 
föregående år. Andelen deltidsanställda 
har dock ökat något, vilket sammantaget 
innebär att de som arbetar deltid förvisso 
blivit fler men att de har höga procent-
satser i sin anställning. Vi kan också 
konstatera att minskningen i genomsnitt-
lig sysselsättningsgrad till största delen 

återfinns bland män, medan kvinnors 
genomsnittliga sysselsättningsgrad ökar 
något. En närmare analys visar att det är 
inom Fritids- och kulturförvaltningen som 
minskningen i genomsnittlig sysselsätt-
ningsgrad är störst.

Personalnyckeltal    Diff 
(månadsavlönad personal) 2016 2015 2015-16  2014 2013 2012

Antal anställda personer 1601 1590 11  1566 1 487 1 474

Andel kvinnor 79% 80%  -0,01 80% 80% 80%

Andel män 21% 20% 0,01 20% 20% 20%

Andel deltidsarbetande 19,1% 16,4% 0,03 21,3% 26% 28%

Andel deltid kvinnor 21,5% 19,0% 0,02 23,9% 28,3%

Andel deltid män 10,2% 6,1% 0,04 11,4% 15,7%

Antal helårsarbetare 1519,6 1512,9% 6,7 1495,7 1 396,0 1 371

Sysselsättningsgrad genomsnitt 94,6 94,5% 0,0 94,2% 93,0% 92,3%

Sjukdagar per anställd 24,4 25,16 -0,76 23,0 20,06 19

Sjukdagar per anställd kvinnor 28,4 27,66 0,58 25,5 22,75 21,3

Sjukdagar per anställd män 10,28 15,26 -4,98  13,1 9,43 10,4

Medelålder 47,73 47,79 -0,06 48,1 48,72 47,9

Medelålder kvinnor 47,94 48,03 -0,09 48,4 49,0

Medelålder män 46,95 46,79 0,16 47,1 47,66

Andel per förvaltning av totalt antal 
arbetade timmar 2016

SOC
KLK 
UTB

FOK 
SBF
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5%

31%
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98,0% 

96,0% 
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88,0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

 2013 2014 2015 2016

92,2%

94,0%

94,6%

97,0%

95,8%

97,8%

Sysselsättningsgrad män medelvärde 
Sysselsättningsgrad kvinnor medelvärde
Sysselsättningsgrad totalt medelvärde

Anställda årsarbetare per yrkesgrupp
mätdatum 2016-12-31

35%

3%
6%

5%5%

29%

3%
4%

2%4%2%

Vård/omsorg-USK/VbtPers.ass mfl - 528,92
Hälso- och sjukvård - SSK, DSK, Skolsköt - 38,44
Socialt arbete/handläggning - 86,40
Övriga vårdyrken - Fysio/arbetsterapeut - 12,50
Administration/ekonomi/IT - 75,75
Chefer och verksamhetsledare - 74,75
Utbildning och barnomsorg - 448,64
Fritid- och kulturyrken - 42,29
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Årsarbetare per förvaltning, mätdatum 2016-12-31

Månadsavlönade  2016           Diff 2015-16  2015   2014  2013  2012      Övrigt 2016
exkl. vilande

 T.V.  Visstid Totalt  Totalt  Visstid T.V. Visstid Totalt  Totalt månavi  Sysselsätt- Medel-

  ej tim. månavl.  ej tim.  ej tim.     ningsgrad ålder

Kommunledning (KS) 49,8 4,3 54,0 -15,3 -3,3 65,0 7,5 72,5 177,6 92 124 98,2% 50,76

Fritid och Kulturförv. 30,0 3,8 33,8 3,5 -5,3 26,5 9,0 35,5 35,0 36,7 36 93,8% 44,06

Samhällsbyggnadsförv. 168,2 13,8 181,9 11,0 -1,8 157,2 15,6 172,7 86,0 168,9 173,0 96,3% 49,23

Socialförv. 710,5 32,3 742,8 16,4 -17,6 694,2 49,9 744,0 721,5 637,1 565 93,4% 46,40

Utbildningsförv. 452,8 54,3 507,1 14,0 5,0 438,8 49,3 488,2 475,7 461,2 470 95,3% 49,11

Kalix kommun totalt 1 411,2 108,4 1 519,6 6,7 -22,9 1 381,7 131,2 1 512,9 1 495,7 1 396,0 1 333,7 94,6% 47,73

Personalgrupp
Fördelningen av personal inom de olika yrkesgrupperna är i stort sett densamma som föregående år. Det är fortsatt inom Vård och omsorg 
vi har den överlägset största gruppen anställda med Utbildning och barnomsorg som andra största grupp.
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4.4.2 Frisknärvaro/Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit något jämfört 
med föregående år. De senaste åren har 
inneburit en konstant ökning av sjukfrån-
varotalen, vilket gör att även denna mindre 
förändring är positiv. En analys visar att det 
är de längre sjukskrivningarna som står för 
denna minskning. Det är i åldersgrupperna 
30-49 år och 50+ som den största minsk-
ningen skett. Denna minskning kan antas 
ha ett samband med att Försäkringskassan 
nu tillämpar rehabkedjan på ett striktare 
sätt än tidigare vad gäller bland annat 
bedömningen av rätt till sjukpenning efter 
dag 180. Vi har en väl strukturerad rehabili-
teringsprocess i Kalix kommun, vilken följer 
Försäkringskassans regler. Detta innebär 

att arbetstagare som varit sjukskrivna mer 
än 180 dagar i större utsträckning antingen 
återgår till sitt arbete eller att arbetsgivaren 
startar en omplaceringsutredning med 
uppsägning som sista möjliga åtgärd. Re-
sultatet blir att vi har färre anställda som är 
sjukskrivna efter den 180:e sjukskrivnings-
dagen.(löneökningar mm).

Frisknärvaro
Även frisknärvarotalen visar den positiva 
förändringen jämfört med föregående år. 
Här ser vi en ökning av antalet personer 
som inte har någon sjukfrånvaro alls (ca 1 
%). Även andelen personer som har sjuk-
frånvaro, men som har färre än 8 dagar, 
ökar med ca 2 %.

Sjukfrånvaron minskar mest i åldersgrup-
perna 30-49 år samt 50+ och det är de 
långa sjukskrivningarna som står för minsk-
ningen. Vi ser däremot en liten ökning i 
åldersgruppen under 30 år. Den procen-
tuellt sett största sjukfrånvaron återfinns 
fortfarande bland kvinnor i åldersgruppen 
50+ där sjukfrånvaron är 8,3 % av den 
totalt arbetade tiden för den gruppen an-
ställda. Den lägsta sjukfrånvaron sett som 
procent av arbetad tid återfinns i gruppen 
män mellan 30 och 49 (2,7 %).gruppen är 
relativt liten. Kvinnorna har fortfarande en 
större andel av sjukfrånvaron, men medan 
ökningen av kvinnornas sjukfrånvaro verkar 
mattas av, så ökar männens andel av sjuk-
frånvaron snabbare än tidigare.

Frisknärvaro Differens 2016 2015 2014 2013 2012

Andel anställda med 0 dagar frånvaro 0,98 % 36,70 % 35,72 % 42,7 % 45,3 % 46 %

Andel anställda med max 7 dagars frånvaro 2,03 % 41,3 % 39,3 % 33,2 % 34 % 34 %

Sjukfrånvaro Differens 2016 2015 2014 2013 2012

Procent av arbetad tid -0,2 % 6,3 % 6,5 % 5,7 % 5,1 % 4,93 %

Procent frånvaro längre än 59 dagar av total sjukfrånvaro -4,7 % 55,0 % 59,7 % 63,7 % 60,2 % 58,82 %

Kvinnor i procent av kvinnors arbetade tid 0,0 % 7,2 % 7,2 % 6,5 % 5,7 % 5,57 %

Män i procent av männens arbetade tid -1,1 % 2,9 % 4,0 % 3,0 % 2,6 % 2,61 %

Personer 29 år och yngre i procent av redovisad arbetad tid för grupp 0,6 % 5,1 % 4,4 % 2,9 % 2,0 % 1,2 %

Personer 30-49 år i procent av redovisad arbetad tid för grupp -0,2 % 5,6 % 5,8 % 4,7 % 4,7 % 4,5 %

Personer 50 år och äldre i procent av redovisad arbetad tid för grupp -0,4 % 7,2 % 7,6 % 7,3 % 6,0 % 5,85 %

Sjukfrånvaro översikt               Åldersgrupp  Differens                        Åldersgrupp 
20160101-20161231  2016-01-01 - 2016-12-31  2015-2016             2015-01-01 - 2015-12-31 

 29 30-49 50=> 29 30-49 50=>  29  30-49 50=> 

Antal sjukdagar, dag 1 96,73 275,82 223,66 -11,54 65,47 7,66 108,27 210,35 216,00 

Antal sjukdagar, dag 2-14 1 141,86 3 592,18 4 868,64 49,13 128,87 -45,29 1 092,73 3 463,31 4 913,93

Antal sjukdagar, dag 15-28 133,00 1 026,55 1 221,00 -13,00 219,75 166,73 146,00 806,80 1 054,27

Antal sjukdagar, dag 29-59 307,00 1 809,90 1 985,55 -25,25 783,65 76,95 332,25 1 026,25 1 908,60

Antal sjukdagar, dag 60-90 162,25 963,45 1 044,50 24,00 -23,55 -185,00 138,25 987,00 1 229,50

Antal sjukdagar, dag 91=> 862,00 6 898,75 12 443,70 257,25 -1 535,50 -1 461,80 604,7 8 434,25 13 905,50

Antal sjukdagar totalt/åldersgrupp 2 702,84 14 566,65 21 787,05 280,59 -361,31 -1 440,75 2 422,25 14 927,96 23 227,80

Sammanlagt antal sjukdagar  39 056,54   -1 521,47   40 578,01

Procentandel av totalt antal sjukdagar 6,92% 37,30% 55,78%    5,97% 36,79% 57,24%

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid 5,1% 5,6% 7,2%    4,4% 5,8% 7,6%

Kvinnor i procent av (kvinnors arbetade) tid 5,5% 6,5% 8,3%    4,3% 6,5% 8,4%

Män i procent av (mäns arbetade) tid 3,5% 2,7% 2,9%    4,9% 3,3% 4,5%

Sjukfrånvaro av totalt arbetad tid Kalix kommun  6,29 %      6,53 % 
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Särskilda anställningsavtal:
Förtroendevalda omfattar, förutom ordinarie nämnder samt kommunfullmäktige, även E-nämnd Norrbottens län, IUC Electropolis AB.
Valnämnden inkluderas ej i sammanställningen över antal förtroendevalda.
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  Diff 
Personalkostnader, mkr 2016 2016-2015 2015 2014 2013 2012

Månadslöner totalt samtliga personalkostnader 785,4 18,9 766 504,2 740 886,6 708 835,6 678 130,5

Förtroendevalda, arvoden och övriga kostnader 5,1 0,0 5 075,6 4 899,2 4 454,5 4 297,8

Månadsavlönade 375,6 6,7 368 821,9 355 771,9 342 928,5 328 411,9

Sjuklöner 9,0 0,2 8 753,1 6 515,1 5 849,1 5 939,2

Sociala avgifter 170,3 11,7 158 620,3 151 016,2 145 866,7 139 796,1

Timlöner och övrig deltid 38,1 6,6 31 503,2 33 544,2 31 208,4 27 402,5

Övertidsersättning (månatlig och timavlönade) 4,7 0,3 4 434,8 4 668,0 4 545,7 3 984,6

   Diff 
Särskilda anställningsavtal 2016-12-31 2015-12-31 2016-2015 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Antal personer med visstidsförordnande 5 7 -2 12 16 17

Antal förtroendevalda (poster tillsatta med person) 246 238 8 236 247 233 

Antal förtroendevalda personer 157 151 6 161 152 140

Förtroendevalda män i procent 55 % 58 % -3 % 57 % 59 % 56 %

Förtroendevalda kvinnor i procent 45 % 42 % 3 % 43 % 41 % 44 %

4.4.3 Folkhälsa

4.4.4 Personalkostnader
Personalkostnaderna har, under 2016, 
ökat med 18,9 mkr, eller 2,4 %, jämfört 
med 2015. Detta kan jämföras med
föregående års ökning på 3,28 %. Det är 
till största delen fråga om kostnaderna 
från den årliga lönerevisionen, vilken står 

för drygt 14 mkr. Övriga löneökningar och 
viss utökad verksamhet står för resterande 
del av ökningen.

Antalet förtroendevalda personer ökade 
något jämfört med föregående år. Det 
gjorde även antalet tillsatta poster i den 
politiska organisationen. Antalet personer 
med anställningsformen särskilt visstids-

förordnande fortsätter att minska.
Fördelningen mellan kvinnor och män 
bland förtroendevalda ligger fortsatt inom 
gränsen för vad som anses vara jämställt, 
d.v.s. 40/60. Könsfördelningen har blivit 
ännu lite jämnare jämfört med föregående 
år. Kalix kommun har vid årsskiftet den 
högsta procentuella andelen förtroende-
valda kvinnor sett till de senaste sju åren.

Förtroendevalda - andel kvinnor/män
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Förtroendevalda män (procent)    
Förtroendevalda kvinnor (procent)  
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40%

60%

44% 41% 43% 42% 45%

56% 59% 57% 58% 55%
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4.4.5 Pensionskostnader
Pensionskostnaderna i kommunen består 
i huvudsak av fyra delar:

1. den avgiftsbestämda delen av pen-
sionsrätterna. En bestämd procentandel 
av lönen betalas ut till den förvaltare som 
den anställde valt. Kommunens kostnad 
utgörs av denna utbetalning, pensionen 
är därmed färdigbetald ur kommunens 
synvinkel.

2. den förmånsbestämda pensionsrätt 
som tjänas in på löner över 7,5 basbe-
lopp. Kommunens kostnad utgörs av 
denna utbetalning till försäkringsbolaget 
och därmed är även denna färdigbetald 
ur kommunens synvinkel.

3. den pensionsrätt som tjänades in 
före 1998 och som redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsens 
storlek påverkas av årets värdesäkring 
(+) och årets utbetalningar till pensio-
närerna (-). Eftersom redovisningen av 
dessa pensioner sker utanför balans-
räkningen påverkas kostnaderna inte av 
värdesäkringen utan utgörs endast av de 
faktiska pensionsutbetalningarna. På alla 
pensionskostnader tillkommer dessutom 
löneskatt på 24,26 procent. Pensions-
skulden motsvarar det belopp som behö-
ver reserveras för att pengarna ska räcka 
till framtida pensionsutbetalningar.

4. Förändringen av den avsättning kom-
munen har i balansräkningen. Pension 
intjänad efter år 1998, främst åren 1998-
1999 samt all visstidspension har bokförts 
i balansräkningen med 61,3 mkr som en 
avsättning för pensioner.

Den kommunala redovisningslagen 
innebär att pension som har intjänats till 
och med 1997 redovisas som ansvars-
förbindelse. Kommunen har en ansvars-
förbindelse på 490,9 mkr som avser 
framtida pensionsförpliktelser. Pensions-
skuldsberäkningen är gjord enligt RIPS07. 
Det är den beräkningsmodell som SKL 
fattade beslut om i juni 2007 och som ska 
användas vid värdering av pensionsutfäs-
telsen. De största förändringarna i RIPS07 
jämfört med den tidigare beräkningsmo-
dellen, P-finken, är ändrat livslängdsan-
tagande och sänkt diskonteringsränta 
på intjänad pensionsrätt. Under 2016 
har pensionsutbetalningarna exklusive 
löneskatt uppgått till 25,2 mkr vilket är 
0,6 mkr lägre än 2015 (25,8 mkr).

En sänkt diskonteringsränta innebär 
att pensionsskulden ökar
Under de senaste åren har diskonterings-
räntan sänkts vid två tillfällen. Detta på 
grund av den turbulens som rått på de fi-
nansiella marknaderna och i världsekono-
min, vilket har lett till en hittills lägsta nivå 
för den långa marknadsräntan. Diskon-
teringsräntan är kopplad till marknads-
räntan via en trögrörlig indikator som vid 
sänkningstillfällena gått under godkänt 
intervall för att behålla befintlig diskonte-
ringsränta. År 2013 låg diskonteringsrän-
tan oförändrad. Från den 1 januari 2014 
sänktes den dock med 0,75 procentenhe-
ter. Effekten av denna sänkning beaktades 
i redovisningen år 2013.

Sedan år 2014 har indikatorn legat inom 
intervallet och räntan har varit oföränd-
rad. Den låga marknadsräntan har dock 
föranlett att SKL följt ränteläget noggrant. 

Bedömningen har dock blivit att man låter 
räntan ligga kvar på samma nivå även 
under år 2016.

Kalix kommun redovisar pensionsskul-
den genom den blandade modellen 
enligt kommunala redovisningslagen och 
redovisar därmed enbart den skuld som 
uppkommit fr.o.m. 1998 på balansräk-
ningen. Den gamla pensionsskulden 
redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Förändringar 
av ansvarsförbindelsen påverkar således 
inte resultatet. Däremot uppkommer en 
resultateffekt på grund av förändringar i 
balansräkningens avsättning, vilket redo-
visas som en post bland verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen. Räntekost-
nader för avsättningen redovisas som en 
finansiell post.
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Placering av pensionsmedel, mkr Anskaffnings- Marknads- Anskaffnings- Marknads-
 värde 2016 värde 2016 värde 2015 värde 2015

Aktier svenska 14,7 19,7 9,7 13,9

Utländska placeringar  7,0 10,7 11,1 14,1

Summa aktier 21,7 30,4 20,8 28,0

Obligationer 11,9 12,9 11,9 12,6

Kort placering 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa räntebärande 119 12,9 11,9 12,6

Summa aktier och räntebärande fondandelar 33,6 43,3 32,7 40,6

Totalt 33,6 43,3 32,7 40,6

Kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel, mkr 2016 2015 2014 2013 2012  
    

Pensioner intjänade t o m 1997

Ansvarsförbindelser; pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar 490,9 514,6 538,8 570,5 547,1

Pensioner intjänade fr o m 1998: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 61,3 61,5 55,6 48,9 48,7

Finansiella placeringar av pensionsmedel 33,6 32,7 32,4 29,6 29,0

Återlåning  518,6 535,5 562,0 589,8 566,8 

Återlånade medel - skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.

4.4.5.1 Utveckling av pensionsmedel 
avsatta för placering
Kommunen gav i slutet av år 2000 
Öhmans kapitalförvaltning AB i uppdrag 
att placera 20 mkr i pensionsmedel för att 
skapa långsiktig värdetillväxt. Resterande 
medel för täckande av framtida pensions-
åtagande på totalt 552,2 mkr har återlå-
nats. Avkastningsmålet för placeringen är 
att minst nå en real avkastning på 4 pro-
cent per år sett över rullande femårsperio-
der. Marknadsvärdet på innehavet uppgick 
till 43,3 mkr vid årsskiftet. Vid årsskiftet 
2010 var marknadsvärdet 29,1 mkr. Det 
ger en årlig avkastning på 8,3 procent sett 
över en femårsperiod på de 20 mkr som 
avsatts.

De placerade pensionsmedlen har klassific-
erats som en finansiell anläggningstillgång 
eftersom innehavet enligt kommunfullmäk-
tiges beslut har ett långsiktigt perspektiv. 
Rådet för kommunal redovisning rekom-
menderar att placeringsmedel som klassi-
ficerats som anläggningstillgång ska, med 
hänsyn till att kommuner och landsting 
förvaltar allmänna medel, på motsvarande 
sätt som gäller för värdering av omsätt-
ningstillgångar, tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
på balansdagen. De placerade pensions-
medlen redovisas till anskaffningsvärdet, 
33,6 mkr i balansräkningen. Marknads-
värdet, 43,3 mkr, ligger 9,7 mkr högre än 
anskaffningsvärdet.
Vid årets början var de placerade pensions-
medlen bokförda till anskaffningsvärdet 
32,7 mkr och vid årets slut till anskaff-
ningsvärdet, 33,6 mkr. Den genomsnittliga 
finansiella placeringen under året uppgår 
därmed till 33,1 mkr.

4.4.6 Pensionsavgångar
En prognos över pensionsavgångar de 
kommande åren visar att antalet personer 
som beräknas gå i pension under perioden 
2017-2022 är 194 st. Den största delen an-
ställda som beräknas gå i pension återfinns 
inom vård och omsorg samt utbildning 
och barnomsorgsverksamheterna, där 
lärare, förskolepedagoger (inklusive barn-
skötare) och fritidspedagoger mfl ingår. 
En relativt stor del återfinns även inom 
verksamheterna kost och lokalvård.

En prognos av denna typ är preliminär och 
kan förändras utifrån att personer väljer att 
byta jobb eller sluta av andra anledningar 

än just pension. Eftersom arbetstagare 
kan välja själv om de vill jobba vidare efter 
att de fyllt 65 är det svårt att säga med 
någon större exakthet när vi kan anta att 
en person kommer avsluta sin anställning. 
Det är också en allt större del som väljer att 
ta tidbegränsade anställningar efter 67 års 
ålder. Det handlar här ofta om bristyrken 
såsom sjuksköterskor och lärare, men även 
personer ur andra grupper, såsom enhets-
chefer inom äldreomsorgen, har valt att 
tillfälligt återgå i arbete efter sin pension.

Pensionsavgångar - prognos fram till 
2022 totalt antal årsarbetare

Vård/omsorg pers
Administration
Chefer/ledare
Fritidsped./övriga ledare
Förskola pedagoger
Lärare
Teknik/fastighet
Kök/lokalvård/service
Övriga

70,1

13,5
7,08,8

26,5

33,0

12,8

19,5 3,0
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Pensionsavgångar, mätdatum 2016-12-31 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Totalt

Vård/omsorg pers 26,1 9,9 15,1 10,0 5,5 0,7 2,9 70,1

Administration 4,0 3,0 5,0 0,5 1,0 0,0 0,0 13,5

Chefer, ledare 2,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 7,0

Fritidsped./övriga ped. 1,0 1,5 3,0 0,5 2,8 0,0 0,0 8,8

Teknik, fastighet 1,0 1,5 3,0 0,5 2,8 0,0 0,0 8,8

Förskola pedagoger 6,0 7,3 8,0 4,0 0,3 1,0 0,0 26,5

Lärare 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 1,0 0,0 33,0

Teknik/fastighet 1,8 5,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 12,8

Kök/lokalvård/service 6,0 2,5 4,5 5,0 1,0 0,0 0,5 19,5

Övriga 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Pensionsår vid avg. 65 år 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Pensionsår vid avg. 67 år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Totalt 30,8 28,3 30,5 17,5 13,5 2,0 1,5 194,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  4.4  Hälsobokslut personalredovisning
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4.5 Den sammanställda redovisningen
Den sammanställda redovisningen 
innefattar förutom kommunen, Stiftelsen 
Kalixbostäder och bolagskoncernen Kalix 
kommunföretag AB. I bolagskoncernen 
ingår dotterbolagen Kalix Industrihotell 
AB, Kalix Nya Centrum KB och Kalix 
Stadsnät KalixNet AB.

Stiftelsen KalixBostäder
Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag med verksamhet 
i Kalix kommun. Huvudman för stiftel-
sen är Kalix kommun. Stiftelsen har till 
föremål för sin verksamhet att inom 
Kalix kommun förvärva, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter samt bygga 
bostäder, affärslokaler och kollektiva 
anordningar.

Stiftelsen Kalixbostäder förvaltar 
dotterbolaget Strandägarna i Kalix AB, 
org nr 556619-4295 med säte i Kalix. 
Strandägarna i Kalix AB äger en fastighet 
i kvarteret Skäret i Kalix kommun.
Under året har fastighetsbeståndet mark-
nadsvärderats. Marknadsvärdet uppgår 
till 672 825 mkr vilket är 55,5% högre 
än bokfört värde. Vidare har stiftelsen 
tillskapat ytterligare fem lägenheter i sitt 
fastighetsbestånd, fyra mindre lägenheter 
i centrala Kalix samt en lägenhet i Töre.
Stiftelsen Kalixbostäder har slutfört sina 
underhållssatsningar i kvarteret Sländan. 
Sista etappen omfattande 47 lägenhe-
ter har genomgått stamrenoveringar, 
arbetet färdigställdes i slutet av året och 
därmed har samtliga lägenheter i kvar-
teret Sländan renoverats. Arbetet med 
att successivt förbättra belysningen på 
de olika bostadsområdena har fortsatt 
under 2016. Det är ett led i vår vision om 
att bostadsområdena skall vara rygga, 
trivsamma och tillgängliga. Vidare har en 
översyn av utemiljön skett på Kyrkvä-
gen i Båtskärsnäs, området har fått nya 
altaner samt i kvarteret Svalan har ny 
uteplats tillskapats.

Stiftelsen Kalixbostäder påbörjar under 
våren 2017 nybyggnation av 49 lägen-

heter i kvarteret Prästen. Det är ett led 
för att uppnå stiftelsens bostadsför-
sörjningsmål. Stiftelsen Kalixbostäder 
arbetar fortsatt vidare med framtagande 
av nya planer på egen ägd mark i centrala 
Kalix.

Stiftelsen Kalixbostäder har 14 anställda.
Stiftelsen Kalixbostäder har under året 
en omsättning på 86 711 tkr i koncernen 
och 86 410 tkr i moderbolaget. Resul-
tatet efter finansiella poster uppgår till 
13 381 tkr i koncernen och 13 285 tkr 
i moderbolaget. Soliditet uppgår till 
14,7%.

Stiftelsen Kalixbostäder har under 2016 
stärkt sin soliditet med 1,7%. Under 
2017 satsar stiftelsen på nyproduktion 
av 49 lägenheter. Det råder fortsatt 
stor efterfrågan på bostäder i Kalix och 
stiftelsen har sett att flyttningsfrekvensen 
minskat från 22,6% (2015) till 18,5 % 
(2016). Vakansgraden har sänkts till 
0,8% (2016) från 1,1% (2015).

Stiftelsen Kalixbostäder investerade 
11 mkr i underhållsprojekt under 2016. 
Under 2017 och 2018 kommer investe-
ringar främst att ske i kvarteret Prästen 
där nyproduktion av 49 lägenheter star-
tar våren 2017.

Stiftelsen Kalixbostäder har fortsatt stor 
efterfrågan på bostäder och även lokaler. 
Vi har få vakanser i beståndet. Det gör 
att stiftelsen satsar på nyproduktion 
av 49 lägenheter i kvarteret Prästen. I 
stiftelsens bostadskö finns cirka 3 500 
personer, av dessa är cirka en tredjedel i 
åldersgruppen 20-29 år och cirka 1 000 
personer som står i bostadskön är inte 
bosatta i kommunen.

Kalix Kommunföretag
Företaget registrerades 2009 och har till 
föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom i huvudsak Kalix kommun 
samt att bedriva därmed förenlig verk-
samhet. Ändamålet är att som moder-

bolag övergripande samordna verksam-
heten i de kommunala företagen i syfte 
att uppnå ett optimalt resursutnyttjande 
och tydliggörande av kommunens ägar-
roll i den egna bolagskoncernen.

Analys av tillförordnad ledningsfunktion 
rörande bolagets grundläggande förut-
sättningar såsom lånebild, räntor på lån, 
kapitaltäckningsgarantier, storleken på 
aktiekapital och driftersättning.

Analysen resulterade i beslut om en 
framställning till kommunen om vissa 
förändringar. Framställningen kom 
senare att återkallas då det framkom nya 
planer för hur bolagsstrukturen ska vara.

En analys av tillförordnad ledningsfunk-
tion rörande Kalix Industrihotell AB 
ekonomiska förutsättningar.

Beslutades att ge Kalix Industrihotell AB 
i uppdrag att redovisa en plan för hur 
bolagets underskott kan elimineras inom 
tre år.

Uppdrag till Kalix Industrihotell AB att 
redovisa en marknadsföringsplan för 
ökad uthyrningsgrad för lokalerna.
Framställning till kommunen om 
nedskrivning av bokfört värde för Kalix 
Industrihotell ABs fastigheter.

Möte med lokala banker om förut-
sättningar för företags investeringar i 
kommunen.

Vid mötet deltog representanter för 
Swedbank, Handelsbanken och Nordea.
Dialogmöten med dotterbolagen vid 
flera tillfällen för diskussion om fram-
tidsbild, ekonomi och förbättringsmöj-
ligheter.

Analys av tf ledningsfunktion rörande 
den framtida bolagsstrukturen innehål-
lande fyra olika alternativ. Beslut om att 
överlämna ärendet till kommunen med 
rekommendation för alternativ fyra, 
vilket skulle innebära att Kalix Kommun-
företag som bolag sedermera likvideras.

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
4.5  Den sammanställda redovisningen
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Kommunfullmäktige beslutar 2017-02-
06 om bolagsstrukturen.

Kommunfullmäktige beslutar 2017-02-
06 om nedskrivning av KIAB: s fastighe-
ters bokförda värde. 

Bolaget har inga anställda.

Extern konsult har fungerat som tillför-
ordnad ledningsfunktion under tiden 
2016-02-01—2016-12-31.

Bolagets ekonomi-administration har 
skötts av anställd hos KalixNet.

Jan Nilsson är ny ordförande i bolagets 
styrelse från och med 2016-12-01.

Kalix Industrihotell AB
Bolaget skall inom Kalix kommun upp-
föra, köpa, sälja, äga och förvalta fast-
igheter. Bolaget har även till föremål för 
sin verksamhet att inom Kalix kommun 
bedriva hamn- och farledsverksamhet.

Ändamålet för bolaget är att på affärs-
mässiga grunder främja näringsverksam-
heten i Kalix kommun genom att till-
handahålla ändamålsenliga lokaler och 
fastigheter för små företag samt att på 
affärsmässiga grunder driva och utveckla 
hamnverksamhet i Kalix hamn.

Bolaget ingår i en koncern med Kalix 
Kommunföretag AB, org nr 556789-
8530 som moderföretag.

Moderföretaget har sitt säte i Kalix kom-
mun och äger 227 385 aktier av totalt 
227 484 aktier.

Kalix Kommunföretag AB har utfärdat 
en garantiförbindelse att vid varje tillfälle 
antingen köpa fastigheterna i bolaget till 
bokförda värden eller ovillkorligen till-
skjuta kapital så att värdet på fastighe-
terna och det tillskjutna kapitalet uppgår 
till minst det bokförda värdet. Förbin-
delsen gäller till utgången av år 2020. 
Vidare har Kalix kommun utfärdat en 
kapitaltäckningsgaranti så att aktieka-
pitalet vid varje tillfälle uppgår till minst 

det registrerade aktiekapitalet. 

Under året har det gjorts kvalitetshö-
jande investeringar på våra fastigheter 
med ca. 1,1 Mkr, samt underhåll med 
ca. 2,9 Mkr. Under 2016 har fastighe-
terna Kalix, Industrin 11 och Töre 1:106 
avyttrats. Under året har KIAB förvärvat 
fastigheten Kalix 9:47, 5:68.

En fastighetsvärdering på fastighet Kalix 
3:58 har gjorts som visar att fastighe-
ten är övervärderad med ca. 27 Mkr. 
Som en åtgärd har styrelsen beslutats 
att fastigheten ska skrivas ned med 
motsvarande belopp. Detta gör att årets 
resultat påverkas drastiskt i form av ett 
stort underskott.

Bolaget hade per 2016-12-31 en uthyr-
ningsgrad för varma uthyrningsbara ytor 
på 69% (2015-12-31 var uthyrningsgra-
den 64%).

Kalix Nya Centrum KB
Bolagets verksamhet består i att bedriva 
fastighetsförvaltning genom uthyrning 
av de helägda fastigheterna Slaktaren 
1 och Innanbäcken 8.34. I fastigheten 
Slaktaren 1 ligger Galleria Kalix med det 
attraktiva handelsläget i kommunen. 
Gallerian är en naturlig mötesplats för 
Kalixborna och där campinggästerna 
från närbelägna Strandängarna, under 
sommarhalvåret utgör en stor del av 
besökarna. Samtliga lokaler i gallerian är 
uthyrda i dagsläget.

Ägarförhållandet i bolaget är komple-
mentär Kalix Kommunföretag AB, 80 % 
(org nr 556789-8530) med säte i Kalix. 
Kommanditdelägare är Stiftelsen Kalix-
bostäder 20 % (org nr 898200-0682) 
med säte i Kalix.

En galleriautvecklare har anställts på 
50 % i oktober månad. Uppdraget var 
att utveckla gallerian, samt att öka ut-
hyrningsgraden. Vidare har en ny mark-
nadsplan framtagits för gallerian, samt 
en instruktion för galleriautvecklarens 
arbete. Delar av golvytorna i bowlinghal-

len har åtgärdats, då de utgjorde en fara 
för besökare. Efter en brandsäkerhetsbe-
siktning har tidigare bristfälligt underhåll 
påbörjats att åtgärdas.

Innanbäcken 8:34 har sålts i mars må-
nad, vilket stärkte bolagets likviditet.
Bolaget har haft en anställd på 50 % 
oktober till december.

Det prognostiserade underskottet för 
2016 var 0,7 miljoner kronor. Styrelsen 
har under året vidtagit åtgärder, vilket 
har minskat underskottet till 0,5 miljo-
ner kronor.

Då lånen numer är placerade i svensk 
valuta, har riskerna för valutaförluster 
minimerats.

Bolaget har tagit fram en marknadsplan, 
som syftar till att bolaget ska generera 
vinst i framtiden.

Kalix Stadsnät KalixNet AB
Företaget registrerades 2013-10-21 
och har till föremål för sin verksamhet 
att inom Kalix kommun bygga, driva, 
utveckla och förvalta anläggningar för 
fiberoptiskt data- och telekommunika-
tion och annan infrastruktur. Bolagets 
ändamål är med iakttagande av kommu-
nal likställighets- och självkostnadsprin-
cipen upprätthålla ett öppet, lokalt och 
operatörsoberoende data- och tel-
ekommunikation i en säger och effektiv 
IT-infrastruktur.

Bolaget ingår i en koncern med Kalix 
kommunföretag AB, 556789-8530 sitt 
moderföretag. Moderföretaget har sitt 
säte i Kalix kommun och äger 12 000 
aktier.

Under året har följande nya fiberanslut-
ningar genomförts:
Företag: 15 st
Flerfamiljshus: En fastighet med 6 
lägenheter
Villor Töre: 23 abonnemang, varav fyra 
avser nya villaanslutningar
Bolagets marknadsmässiga förutsättningar 
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Koncernnyckeltal, mkr 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat 44,0 15,8 1,6 20,0 42,9

Finansnetto -17,0 -26,2 2,0 -18,8 -6,0

Balansomslutning 2035,6 2 011,3 1 922,9 1 854,4 1 805,5

Eget kapital 612,6 569,9 557,7 546,5 534,2

Soliditet 30,1% 28,3% 29 % 29,5 % 29,6 %

Långfristiga skulder 1 111,5 1 121,8 1 079,5 1 052,4 1 005,4

Summa skulder 1 333,4 1 352,2 1 280,9 1 240,2 1 201,8

Kommunkoncern, mkr
 2016  2015

Kalix kommun 33,7 7

Stiftelsen Kalixbostäder 13,4 6,5

Kalix kommunföretag AB - koncern -26,9 0,8

Delsumma koncern 20,2 14,3

Koncernjusteringar 26,8 3,1

Resultatkoncern före skatt 47,0 17,4

förändrades dramatiskt genom IP Onlys 
försäljningskampanj till villor i central-
orten och större byar. Det planerade 
samverkansavtalet med Telia-Skanova 
kunde inte genomföras.
Kommunikationsoperatörsutrustningen 
har överlåtits till Maintrac AB per 
2016-12-01.

Avtal har ingåtts med IT Norrbotten om 
Kommunikationsoperatörsfunktionen 
att gälla per 2016-12-01.

Kommunstyrelsen har föreslagit kom-
munfullmäktige att besluta om att 
genomföra en utredning med syfte att 
bolagets verksamhet ska övertas av 
kommunen och bolaget sedan likvideras. 
Beslut kring detta tas av kommunfull-
mäktige 2017-02-06. 

Bolagets ekonom har utsetts till tillför-
ordnad VD efter att nytillträdd VD per 1 
mars slutat efter kort tid.

Tre av styrelsens ledamöter, inklusive 
ordförande, har meddelat till kommunen 
att man önskar avgå. Kommunfullmäkti-
ge ska utse ny ordförande och nya leda-
möter vid sitt sammanträde 2017-02-06.
Kommunen har sagt upp avtalet med 
bolaget rörande nyttjande av personal 
vid IT-enheten. Bolaget har ersatt detta 
med ett avtal med Eltel Networks AB.

Bolaget har en solid ekonomi. 
Ett koncernbidrag har lämnats till 
moderbolaget på 281 tkr.
Under året har bokförts investeringar 
i fiberutbyggnad till ett belopp av 
550,9 tkr.

Befintlig kommunikationsoperatörsut-
rustning har överlåtits till Maintrac AB 
till ett belopp som i stora drag motsva-
rar bokfört värde. Affären har förstärkt 
bolagets kassaflöde.

Som det nu ser ut kommer bolagets 
verksamhet att övertas av kommunen 
och bolaget sedan likvideras.



40

d r i f t r e d o v i s n i n g ,  m k r

Driftredovisning, mkr

Kommunstyrelsen 3,5 70,5 67,0 69,4 2,4

Utbildningsnämnden 51,5 397,7 346,4 349,1 2,7

Fritids/kulturnämnden 7,9 46,2 38,4 37,0 -1,3

Socialnämnden 168,9 546,8 378,0 384,2 6,2

Samhällsbyggnadsnämnden 170,9 213,0 42,1 41,0 -1,2

Internhyra, kapitalkostnadsdelen 26,7 0 -26,7 -26,5 0,2

Finansförvaltningen *) 2,6 56,7 54,1 32,0 -22,1

Verksamhetens kostnader och intäkter före avskrivningar 439,1 1 331,2 899,3 886,2 -13,1

Avskrivningar 0,0 58,8 58,8 57,3 -1,6

Statliga investeringsbidrag & Hamnavgift Karlsborg 4,5 0 -4,5 -3,3 1,2

     

Verksamhetens nettokostnader 436,4 1 390,0 953,6 940,2 -13,4

     

Finansnetto 3,1 7,3 4,2 9,0 4,8

Skatteintäkter/kostnader 991,6 0,0 -991,6 -965,7 25,9

     

Årets resultat enligt resultaträkningen   33,7 16,5 17,3

     

*)Specifikation finansförvaltningen, tkr   Budget Netto- Budget-  
    kostnader avvikelse

  

Bidrag till kommunägda företag     26 919,0

Bidrag till ideella föreningar, migration     200,0

Återbetalning AFA-premie     0

Förändring pensionsskuld     -623,0

Pensionsutbetalning ålderspension     25 500,0 25 196,1 303,9

Löneskatt pensioner    6 200,0 5 204,6 995,4

Förvaltningsavgifter    300,0 380,7 -80,7

Pensionsutbetalning individuell del just PO-pålägg    -1 618,0

AFA KFA just PO-pålägg     -130,7

Försäkringspremie FÅP, just PO-pålägg     -1 489,2

Kompensation Socialförvaltningen enl KS §164 2016    1 049,9

Övriga justeringar PO-pålägg pensioner mm     279,6

Övertid/semester/uppehållslön mm     1 328,0

Kommunal fastighetsavgift     3,7

Intäktsräntor     -65,2

Ludvika statsbidrag 6%     -2 513,5

Borgen och påminnelseavgift     -6,5

Summa    32 000 54 115,5 -22 115,5

Nettobudget 
2016 

Nämnd

 Budget 
avvikelse

Intäkter Kostnader Netto-
kostnader
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INVESTERINGSREDOVISNING, mkr 

Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsen 0 3,7 3,7 4,8 1,1

Samhällsbyggnadsnämnden -1,1 50,6 49,4 71,1 21,7

Utbildningsnämnden  6,9 6,9 7,3 0,4

Socialnämnden  2,0 2,0 2,0 0,0

Fritids- och kulturnämnden  2,6 2,6 4,0 1,4

Summa nämnder/styrelse -1,1 65,7 64,6 89,1 24,5

 

Investeringsutfall 2012-2016, netto (mkr)
Program/år 2016 2015 2014 2013 2012 

Gemensam kommunadministration 3,9 -2,2 22,0 3,3 2,4

Arbete och näringsliv 0,6 1,1 -0,9 8,5 22,2

Mark och bostäder 0,3 0,5 -0,3 2,2 2,1

Kommunikationer 9,4 13,4 2,4 4,2 5,4

Fritid och kultur 2,6 5,3 3,2 5,2 5,6

Energi, vatten och avfall 24,5 19,3 30,6 23,9 17,6

Barn och utbildning 6,9 3,6 3,0 2,8 14,4

Socialomsorg och vård 2,0 2,5 2,0 0,7 1,6

Miljö och samhällsskydd 14,9 16,1 9,1 10,4 0,9

 

Summa 64,6 59,7 71,1 61,8 72,2

RESULTATRÄKNING mkr
Primärkommunen

  

   

Verksamhetens intäkter 1 389,1 305,3 325,8 239,0

Jämförelsestörande intäkter 2    8,5

Verksamhetens kostnader 3 -1227,8 -1198,4 -1 144,7 -1 123,6

Jämförelsestörande kostnader 4  

Avskrivningar och nedskrivningar 5,11 -89,0 -60,0 -85,4 -53,8

Verksamhetens nettokostnad  -927,7 -953,1 -904,3 -929,9

Skatteintäkter 6 742,7 742,7 718,6 718,6

Statsbidrag och utjämning 7 249,1 249,1 227,8 227,8

Finansiella intäkter 8 4,1 3,2 2,3 1,6

Jämförelsestörande finansiella intäkter   

Finansiella kostnader 9 -21,2 -8,2 -27,0 -11,0

Jämförelsestörande finansiella kostnader   

Resultat före extraordinära poster  47,0 33,7 17,4 7,0

Uppskjuten skatt  0,1 

Aktuell skatt  -3,1  -1,6 

Årets resultat 10 44,0 33,7 15,8 7,0

    2016                                             2015

Netto
investering

Netto
budget

  Not           Koncernen     Kommunen    Koncernen     Kommunen  

Inkomster Utgifter Avvikelse
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BALANSRÄKNING, mkr
Primärkommunen

TILLGÅNGAR  Not Koncernen    Kommunen Koncernen Kommunen

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  0,3 0,0 0,3 0,0

Materiella anläggningstillgångar  

Mark, byggnader, tekniska anl. 11 1 562,5 857,8 1 605,9 854,1

Maskiner och inventarier 12 99,8 80,9 87,8 64,6

Finansiella anläggningstillgångar 13 90,8 78,2 83,3 76,0

Summa anläggningstillgångar  1753,4 1017,0 1 777,3 994,7

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

Förråd m.m.  3,1 3,0 2,1 1,9

Kortfristiga fordringar 14 88,1 82,0 71,6 58,8

Kortfristiga placeringar  0  0,0 

Kassa och bank 15 191 139,4 160,3 123,0

Summa omsättningstillgångar  282,2 224,4 234,0 183,7

Summa tillgångar  2 035,6 1 241,4 2 011,3 1 178,4

  
Eget kapital     

Ingående eget kapital 16 569,6 501,3 557,7 494,3

Justering eget kapital  -1,0  -3,9 

Årets resultat  44,0 33,7 15,8 7,0

Varav resultatutjämningsreserv     -2,7

Summa eget kapital  612,6 535,1 569,6 501,3 

Minioritetsintressen  1,7  1,8   

AVSÄTTNINGAR        

Avsättningar för pensioner  17 49,3 49,3 49,5 49,5

Avsättning för uppskjuten skatt  5,2 0 0,3 0 

Avsättning för övriga skatter  12 12,0 12,0 12,0  

Negativ goodwill  2,8 0 4,2 0 

Andra avsättningar 18 18,6 18,6 21,7 18,5

Summa avsättningar  87,9 79,8 87,7 80,0

  

Skulder      

Långfristiga skulder 19 1 111,5 385,2 1 121,8 393,4

Kortfristiga skulder 20 221,9 241,3 230,4 203,7

Summa skulder   1 333,4 626,5 1 352,2 597,1 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 035,6 1 241,4 2 011,3 1 178,4

  
POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser     

Panter och borgensåtaganden 21 852,0 789,9 882,9 817,0

Pensionsförpliktelser äldre än -98           22.23 395,0 395,0 414,1 414,1

Särskild löneskatt, pensionsförpliktelser 22 95,8 95,8 100,5 100,5

Summa borgensåtagande och ansvarsförbindelser  1 342,8 1 280,7 1 398,5 1 331,7

2016 2015
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KASSAFLÖDESRAPPORT, mkr   

 Not       Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat  17,8 33,7 10,0 7,0
Justering för av- (och ned- skrivningar  116,0 60 56,3 53,8
Justering för gjorda avsättningar 24 0,7 0,8 24,6 2,1
Justering för ianspråktagna avsättningar  1,5 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 25 -4,3 -1,4 22,1 3,1
Just eget kapital 16  

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  131,7 93,1 113,0 66,0
     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  26 -46,7 -23,2 -2,0 3,1
Ökning/minskning av förråd och varulager  -1,0 -1,1 0,7 0,6
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 27 35,2 37,7 22,4 25,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  119,2 106,5 134,1 94,8  
   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 -97,8 -81,4 -123,8 -72,7
Investeringsbidrag Strandängarna & Muddring Karlsborg 29 -2,8 -2,8 10,1 10,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 12,9 1,7 6,1 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 31 -32,2 -7,2 -12,9 -4,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 32 23 5,8 13,5 4,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -96,9 -83,9 -107,0 -62,6  
   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån  16,6 16,6 176,2 0
Amortering/minskning av långfristig skuld 33 -23,8 -22,0 -150,3 -5,5
Ökning av långfristiga fordringar   -1,4
Minskning av långfristiga fordringar 34 26,0 1,4 -9,1 3,5 
Ianspråktagna avsättningar   -0,7  -1,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  18,8 -6,1 16,8 -3,1 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE  41,1 16,5 43,9 29,1
Likvida medel vid årets början  170,0 122,9 126,1 93,8

Likvida medel vid årets slut   211,1 139,4 170,0 122,9

  2016                             2015
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Not 1 Verksamhetens intäkter

Den samlade redovisningens fördelning av intäkter    2016 2015
Kalix kommun    305,3 240,0
    
Kalix Industrihotell AB    18,1 25,3
Stiftelsen Kalixbostäder    55,5 49,6
Kalix Nya Centrum KB (80%)    8,4 8,5
Kalix Kommunföretag AB    0,0 0,1
Kalix Statsnät KalixNet AB    1,8 2,3

Summa verksamhetens intäkter    389,1 325,8 

Kommunen     2016 2015
Intäkterna fördelar sig på följande huvudområden:
Försäljning kostersättning mm.    16,6 15,8
Taxor och avgifter, ersättningar    87,2 85,7
       Varav: - avgifter va och renhållning    53,0 53,1
                  - barnomsorgsavgifter    7,7 7,4
Hyror och arrenden    19,5 19,1
Bidrag inkl AFA - se not 2    165,4 111,5
Övriga intäkter    16,7 15,3
       Varav: - Försäljning av verksamhet    16,2 11,9
                   - Realisationsvinster    0,2 0,0
                   - Försäljning av exploateringsfastighet    0,0 0,0
Summa verksamhetens intäkter    305,3 247,5

Not 2 Jämförelsestörande intäkter                2016    2015
   Koncernen Kommunen   Koncernen  Kommunen 

Återbetalning AFA    0,0 0,0  0,0  8,5
Summa jämförelsestörande intäkter    0,0 0,0  0,0  8,5

Not 3 Verksamhetens kostnader   

Den samlade redovisningens fördelning, kostnader    2016 2015 
Kalix kommun    -1 198,4 -1 116,2 
Koncernjusteringar    67,4 35,9
Kalix Industrihotell AB    -43,2 -17,8 
Stiftelsen Kalixbostäder    -45,9 -39,7 
Kalix Nya Centrum KB (80%)    -4,9 -4,4 
Kalix Kommunföretag AB    -0,3 -0,1 
Kalix Stadsnät KalixNet AB    -2,5 -2,4
Summa verksamhetens kostnader     -1 227,8 -1 144,7         

Kommunen
Kostnaderna fördelar sig på följande huvudområden:    2016 2015
Driftkostnader, material    -1,7 -2,7
Bidrag    -73,1 -49,4
Varav: - Försörjningsstöd    -15,9 -15,9 
           - Föreningsstöd*    0,0 -3,6 
           - Bidrag till kommunägda företag    -28,1 -3,3 
Externa verksamheter (lokaltrafik, utbildningsplatser mm.)    -114,6 -84,4 
Konsulttjänster, projektstöd    -12,8 -12,7 
Personalkostnader    -785,4 -766,5 
Varav: - direkta löner    -550,9 -448,6 
           - sociala avgifter    -234,5 -173,4 
Lokal/fastigheter, hyror/leasing, energiavgifter    -96,2 -99,1 
Förbrukningsmatr.,data,adm.tele/data kom.    -58,8 -53,7 
Resekostn.,annonser,försäkr.,avg.förbund mm.    -55,1 -53,0 
Förändring avsättning deponi    -0,8 -2,1 
Summa verksamhetens kostnader    -1 198,4 -1 123,6
* förfinat urval enl FoK redovisn from år 2015
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* förfinat urval enl FoK redovisn from år 2015

n o t e r  m k r

Not 4 Jämförelsestörande kostnader      

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

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

Summa jämförelsestörande kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Not 5 Avskrivningar   

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Byggnader  -72,8 -45,8 -62,3 -43,9

Maskiner och inventarier  -13,5 -11,4 -17,3 -9,8

Finansiell leasing  -1,2 -1,2 -0,1 -0,1

Nedskrivning anläggningstillgångar  -1,6 -3,0  

Återför nedskrivning anläggningstillgångar  0,0 1,3 -5,6 0,0

Summa avskrivningar   -89,0 -60,0 -85,4 -53,8

Not 6 Skatteintäkter    2016 2015 

Kommunalskatteintäkter    

Preliminära skatteintäkter    745,4 718,7

Definitiv slutavräkning föregående år    0,7 -1,3

Preliminär slutavräkning innevarande år    -3,3 0,7

Mellankommunal kostnadsutjämning    0,0 0,4

Summa skatteintäkter    742,7 718,6

  

Avräkningsbelopp kronor per invånare    2016 2015

Definitiv slutavräkning    42,0* -78,0

Preliminär avräkning    -206,0 43,0

* Mellanskillnaden mellan prognos i bokslut 2015 och utfall är +42 kronor och resultatredovisat i bokslut 2016: totalt utfall är +85 kr 

 

Not 7 Statsbidrag och utjämning    2016 2015 

Inkomstutjämning    137,6 129,6

Strukturbidrag    49,1 50,9

Regleringsbidrag-/avgift    -0,6 -0,6

Kostnadsutjämningsbidrag    7,3 5,0

Bidrag för LSS-utjämning    17,3 13,1

Kommunal fastighetsavgift    27,7 27,6

Generella bidrag staten; höjning arbetsgivaravgifter unga    0,0 1,2

Generellt bidrag staten; flyktingmottagande*    10,7 0,9

Summa statsbidrag och utjämning    249,1 227,8

* Kalix kommun har år 2015 fått 11,6 mkr i bidrag. 10,7 mkr är periodiserat till år 2016. Detta enligt yttrande från RKR i december 2015. I yttrandet bedömdes 
tidsmatchning såsom den metod som kommunerna kan använda gällande detta specifika bidrag. Bidraget är således periodiserat med en jämn fördelning fr.o.m. 
december 2015 t.o.m. 2016.

Not 8 Finansiella intäkter   2016 2015 

     Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Räntor rörliga medel   0,8 0,0 0,3 0,3

Räntor, utdelningar aktier och obligationer  0,8 0,3 0,0 0,0

Borgensavgift, kommunal borgen   0,0 1,2 1,0 1,1

Realiserad valutakursvinst   0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinster sålda finansiella anläggningstillgångar  0,9 0,9 1,0 0,2

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång  0,2   

Återläggning nedskrivning finansiella tillgångar  1,5 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter   4,1 3,2 2,3 1,6 

 

2016                                           2015

2016                                         2015
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 Not 9 Finansiella kostnader                      2016                 2015

     Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Räntekostnader, långfristiga lån   -19,2 -6,4 -23,7 -7,5

varav räntekostnader, swap*   -5,3 -5,3 -5,5 -5,5

Räntekostnader pensioner   -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Räntekostnader finansiell leasing   -0,3 -0,3 0,0 -0,1

Realisationsförluster   0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga räntekostnader, bankavgifter   -0,7 -0,5 -0,4 -0,5

Realiserad valutakursförlust   0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad kursförlust   0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  -0,6 -0,6 -2,5 -2,5**

Summa finansiella kostnader   -21,2 -8,2 -27,0 -11,0
* Säkringsdokumentation finns upprättad enligt RKR 21
** 1,5 mkr utgörs av nedskrivning lån Kalix Hamn och resterande 1,0 mkr utgörs år 2015 av villkorat aktieägartillskott till Kalix kommunföretag AB 
genom värdereglering av fordran mot bolaget 

Not 10 Årets resultat   2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen   33,7 7,0
Återställande av tidigare års förluster:   0,0 0,0

Årets resultat   33,7 7,0

  

Årets justerade resultat

Avstämning mot kommunallagens balanskrav  2016 2015 
Årets resultat enligt resultaträkningen   33,7 7,0
Avgår realisationsvinster materiella anläggningstillg.  -0,2 0,0
Avgår realisationsvinster pensionsplacering  -0,9 0,0
Avgår realisationsvinster övr finansiell anläggningstillg.  0,0 0,0
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter  0,0 0,0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter  0,0 0,0
Orealiserade förluster i värdepapper   0,0 0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0,0 0,0
  
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  32,6 7,0
Reservering till resultatutjämningsreserv   -17,3 0,0
Disponering från resultatutjämningsreserv  0,0 0,0
  
Balanskravsresultat   15,3 7,0  
    

    
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar      2016                 2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Markreserv    
Ingående anskaffningsvärde 0,7 0,7 1,5 1,5
Ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -0,8 -0,8
Ingående bokfört värde 0,7 0,7 0,7 0,7
Investeringar, försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 0,7 0,7 1,5 1,5
Utgående ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -0,8 -0,8
Utgående bokfört värde 0,7 0,7 0,7 0,7
    
Verksamhetsfastigheter    
Ingående anskaffningsvärde 765,1 765,1 742,7 742,7
Ackumulerade avskrivningar -443,5 -443,5 -423,7 -423,7
Ingående bokfört värde 321,6 321,6 319,0 319,0
Investeringar, försäljningar 10,6 10,6 22,4 22,4
Årets avskrivningar -29,1 -29,1 -20,1 -20,1
Utgående anskaffningsvärde 775,7 775,7 765,1 765,1
Utgående ackumulerade avskrivningar -472,6 -472,6 -443,8 -443,8
Utgående bokfört värde 303,1 303,1 321,3 321,3
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Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar, forts  

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Fastigheter för affärsverksamhet   
Ingående anskaffningsvärde 556,5 556,5 537,2 537,2
Ackumulerade avskrivningar -241,3 -241,3 -223,4 -223,4
Ingående bokfört värde 315,2 315,3 313,8 313,8
Investeringar, försäljningar 22,3 22,3 19,3 19,3
Årets avskrivningar -17,6 -17,6 -17,8 -17,8
Utgående anskaffningsvärde 578,8 578,8 556,5 556,5
Utgående ackumulerade avskrivningar -258,9 -258,8 -241,3 -241,3
Utgående bokfört värde 319,9 319,9 315,3 315,3
    
Publika fastigheter (vägar, parker)    
Ingående anskaffningsvärde 266,7 266,7 252,9 252,9
Ackumulerade avskrivningar -95,8 -95,8 -90,2 -90,2
Ingående bokfört värde 170,9 170,9 162,7 162,7
Investeringar, försäljningar 11,7 11,7 13,7 13,7
Årets avskrivningar -5,6 -5,6 -5,6 -5,6
Utgående anskaffningsvärde 278,4 278,4 266,7 266,7
Utgående ackumulerade avskrivningar -101,4 -101,4 -95,8 -95,8
Utgående bokfört värde 177,0 177,0 170,9 170,9
    
Fastigheter för annan verksamhet    
Ingående anskaffningsvärde 1 071,9 30,5 1 043,3 30,5
Ackumulerade avskrivningar -299,9 -13,3 -272,8 -13,2
Ingående bokfört värde 772,0 17,2 770,5 17,3
Investeringar, försäljningar -7,4 0,3 27,8 0,0
Årets avskrivningar -44,2 -1,8 -29,3 -0,2
Utgående anskaffningsvärde 1 064,5 30,8 1 071,1 30,5
Utgående ackumulerade avskrivningar -344,2 -15,2 -302,1 -13,3
Utgående bokfört värde 720,3 15,6 769,0 17,2
    
Övriga fastigheter    
Ingående anskaffningsvärde 0,9 0,9 0,7 0,7
Ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4 -0,3 -0,3
Ingående bokfört värde 0,5 0,5 0,4 0,4
Investeringar, försäljningar 0,0 0,0 0,2 0,2
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 0,9 0,9 0,9 0,9
Utgående ackumulerade avskrivningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Utgående bokfört värde 0,5 0,5 0,5 0,5
    
Exploateringsmark    
Ingående anskaffningsvärde 27,5 27,5 27,3 27,3
Ackumulerade avskrivningar -1,8 -1,8 -1,7 -1,7
Ingående bokfört värde 25,7 25,7 25,7 25,7
Investeringar, försäljningar 0,1 -0,1 0,2 0,2
Årets avskrivningar -0,2 -0,2 -0,1
Utgående anskaffningsvärde 27,6 27,5 27,5 27,5
Utgående ackumulerade avskrivningar -2,0 -2,0 -1,8 -1,8
Utgående bokfört värde 25,6 25,5 25,7 25,7
    
Pågående nybyggnation fastighet    
Ingående anskaffningsvärde 2,2 2,2 1,5 1,5
Ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 2,2 2,2 1,5 1,5
Investeringar, försäljningar 13,2 13,2 1,0 1,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 15,4 15,4 2,5 2,5
Utgående ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående bokfört värde 15,4 15,4 2,5 2,5
    
Totalt:    
Ingående anskaffningsvärde 2 691,5 1 650,2 2 607,2 1 594,4
Ackumulerade avskrivningar -1 082,7 -796,1 -1 013,0 -753,3
Summa ingående bokfört värde 1 608,8 854,1 1 594,2 841,1
Nyanskaffning/försäljning, netto 50,5 58,0 84,6 56,9
Avskrivningar -96,8 -54,3 -73,0 -43,9
Utgående anskaffningsvärde 2 742,0 1 708,1 2 691,8 1 651,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 179,5 -850,4 -1 086,0 -797,2

Utgående bokfört värde  1 562,5 857,8 1 605,9 854,1

2016                                          2015
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Not 12 Maskiner och inventarier   2016   2015                
  Kommunen  Koncernen Kommunen  Koncernen

Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 20,4 15,6 16,4 13,8
Ackumulerade avskrivningar -9,0 -8,8 -7,6 -7,5
Ingående bokfört värde 11,4 6,8 8,8 6,3
Nyanskaffningar, försäljningar 0,9 0,5 4,0 1,8
Årets avskrivningar -1,6 -1,3 -1,5 -1,3
Utgående bokfört värde 10,7 5,9 11,3 6,8
    
Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 257,9 230,2 239,4 216,3
Ackumulerade avskrivningar -187,3 -176,8 -178,2 -168,9
Ingående bokfört värde 70,6 53,4 61,2 47,4
Nyanskaffningar, försäljningar 11,1 12,8 18,5 13,9
Årets avskrivningar -10,7 -9,2 -9,6 -7,9
Utgående bokfört värde 71,0 56,9 70,2 53,4
    
Pågående investeringar 0,0 0,0 1,8 0,0

Komponent                  
  Förbrukning - tid (år)

Kommunens avskrivningstider på fastigheter: 
Stomme 80
Fasad 40
Tak 40
Fönster 40
Inre ytskikt (väggar, tak) 12
Inre ytskikt (golv) 24
Installationer 30
Utrustning 10
 
Kommunens avskrivningstider på Gator: 
Beläggning 40
Bärlager 100
Förstärkningslager 100
Dagvatten 40
 
Kommunens avskrivningstider på Avloppsledningar: 
Betongledning 70
PVC/PP ledning 70
PEM ledning 100
Betongbrunn 70
Plastbrunn 100
 
Kommunens avskrivningstider på Vattenledningar: 
Gjutjärnsledning 50
PVC ledning 50
PEM ledning 100
Galv ledning 50
Betongledning 100
Ventiler 35
Eternitledning 100
 

Vid nyinvesteringar sker en mer detaljerad indelning av komponenter.
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Not 12 Maskiner och inventarier, forts   2016   2015                
  Kommunen  Koncernen Kommunen  Koncernen

Transportmedel    
Ingående anskaffningsvärde 22,2 22,2 22,1 22,1
Ackumulerade avskrivningar -17,7 -17,7 -17,0 -17,0
Ingående bokfört värde 4,5 4,5 5,1 5,1
Nyanskaffningar, försäljningar 15,6 15,6 0,1 0,1
Årets avskrivningar -2,0 -2,0 -0,7 -0,7
Utgående bokfört värde 18,1 18,1 4,5 4,5
    
Totalt:    
Ingående anskaffningsvärde 300,5 268,0 278,0 252,2
Ackumulerade avskrivningar -214,0 -203,4 -202,8 -193,4
Ingående bokfört värde 86,5 64,6 75,1 58,8
Nyanskaffning/försäljning, netto 27,6 28,8 22,6 15,8
Avskrivningar -14,3 -12,5 -11,8 -10,0
Utgående bokfört värde 99,8 80,9 87,8 64,6

Kommunens avskrivningstider Förbrukningstid (år)
Maskiner 5-10
Inventarier 5-10

Transportmedel 3-15 

    

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   2016   2015 

  Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen

Aktier 0,0 0,6 0,0 0,6
Aktier kommunkoncernen  0,1  0,1
Andelar 11,9 11,3 11,1 9,9
Värdepapper 0,0 0,1 0,0 0,1
Fondmedelsförvaltning, pensionsmedel 64,0 33,7 55,1 32,7
Bostadsrätter 0,0 0,1 0,1 0,1
Grundfondkapital 0,0 4,3 0,0 4,3
Långfristiga fordringar kommunala bolag 0,0 25,5 0,0 26,1
Varav:   Reverser  33,7  33,7
             Värdereglering pga kapitaltäckningsgaranti KKAB  -8,2  -7,6
Övriga långfristiga fordring 14,9 2,5 17,0 2,0

Summa finansiella tillgångar  90,8 78,2 83,3 76,0

  

Not 14 Kortfristiga fordringar   2016  2015 

  Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen
Kundfordringar  8,4 7,0 9,0 7,1
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter  33,0 32,3 37,1 27,9
Upplupen skatteintäkt  1,4 1,4 0,0 8,5
Fordran kommunal Fastighetsavgift  8,2 8,2 0,0 0,0
Betald prelskatt enligt F-skattesedel  14,0 14,0 0,0 0,0
Mervärdesskatt  12,7 12,7 1,7 13,9
Fordringar Migrationsverket  4,8 4,8 0,0 0,0
Diverse kortfristiga fordringar  5,6 1,6 23,8 1,3

Summa kortfristiga fordringar  88,1 82,0 71,6 58,8

Not 15 Likvida medel

 2016   2015

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Plusgiro  8,8 8,8 0 0,4
Bank  182,2 130,6 160,3 122,6
Summa likvida medel  191,0 139,4 160,3 123,0  
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Not 16 Eget kapital   2016 2015    

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Ingående eget kapital  569,6 501,3 557,7 494,3

varav avsättning RUR   0,0 2,7 0,0 2,7

Uppskrivning andelar i Kommuninvest  0,0 2,7 0,0 0,0

Uppskrivning andelar i ÖNKGF  0,0 0,0 0,0 0,0

Justering eget kapital  -1,0 0,0 -3,9 0,0

Årets resultat  44,0 33,7 15,8 7,0

varav avsättning RUR   0,0 17,3 0,0 0,0

Utgående eget kapital  612,6 535,1 569,6 501,3

Fullmäktige har under år 2013 beslutat att avsätta 10 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. År 2014 nyttjades 7,3 mkr av dessa. 

Därmed finns 2,7 mkr kvar till kommande år. Dessa nyttjas ej år 2016. Det finns utrymme att öka avsättningen år 2016 upp till maxbeloppet 20 mkr.

  

Not 17 Avsättningar för pensioner 2016 2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Avsättning pensioner   38,8 38,8 39,3 39,3

Varav avsättning pensioner RFÖN  5,0 6,0 5,6 5,6

Avsättning övriga pensioner och liknande*  9,2 9,2 8,6 8,6

Särskild avtals- och visstidspension**  1,2 1,2 1,6 1,6

Avsättning särskild löneskatt  12,0 12,0 12,0 12,0

Summa avsättning pensioner   61,3 61,3 61,5 61,5

*Avser livsvariga förmåner i samband med särskild avtalspension, visstidspension mm.

*Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Förpliktelsen minskad genom försäkring, KPA & Skandia (mkr)  54,8

Överskottsfondens värde per 2016-12-31 KPA & Skandia (mkr)  3,5

Utredningsgrad  99,0%

Antal visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension  2016 2015  

Tjästemän  0 0

Förtroendevalda  3 3

Av ovan har ett avtal lösts ut.  

    

Not 18 Andra avsättningar 2016 2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Återställande av deponi *  18,6 18,6 18,5 18,5

Varav: redovisat värde vid årets början   18,5  17,5

           Nya avsättningar   0,8  2,1

           Ianspråktagna avsättningar   -0,7  -1,1

          Outnyttjade belopp som återförts   0,0  0,0

          Förändring av nuvärdet **   ***  **

          Utgående avsättning   18,6  18,5

Avsättning obeskattade reserver   0,0 0,0

Övriga andra avsättningar  0,0 0,0 3,2 0,0

Summa avsättningar  18,6 18,6 21,7 18,5
* Avsättningen avser återställande av deponin på Näsbyn 28:6. Återställandet påbörjades år 2013 och pågår i olika faser fram till och med år 2021 (2022)
** Tid-/kostnadsplanen har reviderats under år 2015. Totalkostnaden har ökat med 2,5 mkr, men samtidigt har projekttiden förlängts. 
Nuvärdet av kostnadsökningen är 2,1 mkr.
*** Tid-/kostnadsplanen har reviderats per 2016. Totalkostnaden beräknas i denna plan bli 20,0 mkr för åren 2016-2021. Nuvärdeberäknad total 
är 19,3 mkr. Tidplanen har förändrats gällande att mer kostnader tas redan åren 2017-2018. Räntan som används i nuvärdeberäkningen är SKL´s 
internränta som år 2015 var 2,4 % och år 2016 1,75%. Nuvärdet har därför ändrats dels på grund av ändrad tidplan och dels på grund av att SKL 

ändrat sin internränta. Förändringen av nuvärdet är 789 tkr
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Not 16 Eget kapital   2016 2015    

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Ingående eget kapital  569,6 501,3 557,7 494,3

varav avsättning RUR   0,0 2,7 0,0 2,7

Uppskrivning andelar i Kommuninvest  0,0 2,7 0,0 0,0

Uppskrivning andelar i ÖNKGF  0,0 0,0 0,0 0,0

Justering eget kapital  -1,0 0,0 -3,9 0,0

Årets resultat  44,0 33,7 15,8 7,0

varav avsättning RUR   0,0 17,3 0,0 0,0

Utgående eget kapital  612,6 535,1 569,6 501,3

Fullmäktige har under år 2013 beslutat att avsätta 10 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. År 2014 nyttjades 7,3 mkr av dessa. 

Därmed finns 2,7 mkr kvar till kommande år. Dessa nyttjas ej år 2016. Det finns utrymme att öka avsättningen år 2016 upp till maxbeloppet 20 mkr.

  

Not 17 Avsättningar för pensioner 2016 2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Avsättning pensioner   38,8 38,8 39,3 39,3

Varav avsättning pensioner RFÖN  5,0 6,0 5,6 5,6

Avsättning övriga pensioner och liknande*  9,2 9,2 8,6 8,6

Särskild avtals- och visstidspension**  1,2 1,2 1,6 1,6

Avsättning särskild löneskatt  12,0 12,0 12,0 12,0

Summa avsättning pensioner   61,3 61,3 61,5 61,5

*Avser livsvariga förmåner i samband med särskild avtalspension, visstidspension mm.

*Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Förpliktelsen minskad genom försäkring, KPA & Skandia (mkr)  54,8

Överskottsfondens värde per 2016-12-31 KPA & Skandia (mkr)  3,5

Utredningsgrad  99,0%

Antal visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension  2016 2015  

Tjästemän  0 0

Förtroendevalda  3 3

Av ovan har ett avtal lösts ut.  

    

Not 18 Andra avsättningar 2016 2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Återställande av deponi *  18,6 18,6 18,5 18,5

Varav: redovisat värde vid årets början   18,5  17,5

           Nya avsättningar   0,8  2,1

           Ianspråktagna avsättningar   -0,7  -1,1

          Outnyttjade belopp som återförts   0,0  0,0

          Förändring av nuvärdet **   ***  **

          Utgående avsättning   18,6  18,5

Avsättning obeskattade reserver   0,0 0,0

Övriga andra avsättningar  0,0 0,0 3,2 0,0

Summa avsättningar  18,6 18,6 21,7 18,5
* Avsättningen avser återställande av deponin på Näsbyn 28:6. Återställandet påbörjades år 2013 och pågår i olika faser fram till och med år 2021 (2022)
** Tid-/kostnadsplanen har reviderats under år 2015. Totalkostnaden har ökat med 2,5 mkr, men samtidigt har projekttiden förlängts. 
Nuvärdet av kostnadsökningen är 2,1 mkr.
*** Tid-/kostnadsplanen har reviderats per 2016. Totalkostnaden beräknas i denna plan bli 20,0 mkr för åren 2016-2021. Nuvärdeberäknad total 
är 19,3 mkr. Tidplanen har förändrats gällande att mer kostnader tas redan åren 2017-2018. Räntan som används i nuvärdeberäkningen är SKL´s 
internränta som år 2015 var 2,4 % och år 2016 1,75%. Nuvärdet har därför ändrats dels på grund av ändrad tidplan och dels på grund av att SKL 

ändrat sin internränta. Förändringen av nuvärdet är 789 tkr
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Not 19 Långfristiga skulder 2016 2015 

        Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen          

Ingående låneskuld  1 044,0 325,5 1 022,5 330,6

Omklassificering kortfristig del av långfristig lån  -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Nyupplåning under året  16,5 0,0 186,9 0,0

Årets amorteringar  -23,8 -15,0 -150,4 -0,1

Summa långfristiga lån   1 031,7 305,5 1054,0 325,5

Finansiell leasing    

Ingående balans  1,4 1,4 1,7 1,8

Nyupptaget leasingavtal  16,6 16,6 0,0 0,0

Amortering  -2,0 -2,0 -0,4 -0,4

Summa finansiell leasing  16,0 16,0 1,3 1,4

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Ingående balans  3,3 3,3 1,1 1,1

Avgifter under året  0,5 0,5 2,3 2,3

Anläggnings- och anslutningsavgifter, upplösning  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Summa anläggnings- och anslutningsavgifter  3,7 3,7 3,2 3,2

    

Investeringsbidrag Strandängarna,  

Muddring Karlsborgs Hamn, Gator & Vägar    

Ingående balans  52,5 52,5 55,3 55,3

Nytt investeringsbidrag föreg år  10,7 10,7 0,0 2,5

Nytt investeringsbidrag innev år   0,0 10,7 10,7

Statlig investeringsbidrag, upplösning  -3,1 -3,1 -2,7 -2,7 

Summa investeringsbidrag  60,1 60,0 63,3 63,3

Summa långfristiga skulder   1 111,5 385,2 1 121,8 393,4

Specifikation av långfristiga lån 2016 2015

Kreditgivare     Koncernen  Kommunen   Koncernen  Kommunen

Svenska banker  462,4 25,5 190,2 25,5

Statligt bostadsinstitut  0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansieringsinstitut  574,3 285,0 868,8 305,0

Kommunägda företag  0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder  1 036,7 310,5 1 059,0 330,5

Lånens tidpunkter för villkorsändring 2016 2015

   Koncernen  Kommunen   Koncernen  Kommunen 

  Mkr Andel Mkr Andel  

Rörliga lån och lån som villkorsändras inom 1 år*  0,0 69,8% 236,6 71,6%

Lån med villkorsändring 1–3 år  0,0 6,8% 0,0 0,0%

Lån med villkorsändring > 3 år  0,0 23,4% 93,9 28,4%

Summa långfristiga skulder  0,0 100,0% 330,5 100,0%

* rörlig ränta; men räntesäkring finns - se säkringsdokumentation per 2016-12-31
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Not 20 Kortfristiga skulder    2016       2015

             Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

 

Övriga kortfristiga skulder  -24,8 1,5 19,7 1,1

Kortfristiga skulder kommunala bolag  47,6 47,6 16,0 16,0

Leverantörsskulder  42,2 35,6 42,7 35,5

Mervärdesskatt  0,0 0,0 0,0 0,0

Preliminär skatt*  0,0 0,0 2,2 1,3

Upplupen personalens källskatt  11,7 11,7 10,8 10,8

Upplupna personalkostnader  56,1 56,1 54,7 54,7

Upplupna arbetsgivaravgifter  14,3 14,3 13,4 13,4

Upplupen löneskatt*  18,2 18,2 3,4 3,4

Upplupna räntekostnader  0,5 0,5 0,7 0,7

Upplupna pensionskostnader  23,2 23,2 23,2 23,2

Förutbetalda skatter  3,4 3,4 1,6 1,6

Förutbetalda intäkter  3,9 3,9 15,2 15,2

Varav generellt bidrag staten; flyktingmottagande  0,0 0,0 10,7 10,7

Upplupna leverantörsskulder  20,3 20,3 21,8 21,8

Kommande års amortering   5,3 5,0 5,0 5,0

Summa kortfristiga skulder  221,9 241,3 230,3 203,7

*Se not 14 år 2016

  2016                                         2015 

Not 21 Panter och borgensåtaganden                 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 

Donationsfonder 0,0 0,1 0,2 0,2

Egna hem 2,1 2,1 2,2 2,2

Bostadsrättsföreningar 50,5 50,5 51,5 51,5

Kalix Industrihotell AB 147,2 147,2 147,2 147,2

Stiftelsen Kalixbostäder 421,5 421,5 421,5 421,5

Kalix Nya Centrum KB 142,1 142,1 142,1 142,1

Kalix Stadsnät KalixNet AB 4,2 4,2 2,4 2,4

Inteckningar i fastigheter 58,8 0,0 63,6 0,0

Föreningar och organisationer 0,3 0,3 0,3 0,3

Övrig borgen: Kalix golf mfl 14,1 14,1 12,7 12,7

Övrig borgen: Fastighets AB NIVI 8,0 8,0 37,1 37,1

Stiftelsen Kalixbostäder hyresgäststyrt underhåll 3,3 0,0 3,3 0,0

Kalix Industrihotell AB lokaliseringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa panter och borgensåtaganden 852,0 789,9 883,9 817,0

KIAB: Kf §112/12 Beviljad kommunal borgen tot 162 mkr. Stiftelsen Kalixbostäder: Kf §129/10 - Generell borgen max 430 mkr.

Not 22 Ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser   2016                                         2015  

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Pensionsförpliktelser äldre än -98 395,0 395,0 414,1 414,1

Särskild löneskatt 95,8 95,8 100,5 100,5

Summa pensionsförpliktelser 490,8 490,8 514,6 514,6 

   

Not 23 Pensionsförpliktelser exklusive löneskatt  2016                                        2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Ingående ansvarsförbindelse; 414,4 414,4 433,6 433,6

Förmånsbelopp 0,9 0,9 -3,7 -3,7

Ränteuppräkning -186,6 -186,6 -4,3 -4,3

Utbetalningar -19,1 -19,1 -22,6 -22,6

Sänkning av diskonteringsräntan  0,0 0,0 0,0 0,0
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Aktualisering 0,1 0,1 2,4 2,45

Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Personalförändringar 5,9 5,9 7,7 7,7

Övrig post 179,3 179,3 1,0 1,0

Totalt exklusive löneskatt  395,0 395,0 414,1 414,1

Kalix kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kalix kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278  kronor och totala tillgångar till 
338 153 308 936  kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 009 714 211 kr (0,29%) och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 985 480 572 kronor (0,29%).  

    
Not 24 Justering för gjorda avsättningar   2016                                         2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen 

Avsättning återställande deponi  0,8 0,8 2,1 2,1

Övriga avsättning  -0,1 0,0 22,5 0,0

Summa gjorda avsättningar  0,7 0,8 24,6 2,1

Not 25 Övriga ej likviditetspåverkande poster   2016                                         2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen

Reavinst/förlust   1,1 1,1 6,2 0,3

Övr ej likviditetspåverkande poster, avsättn pensioner odyl  -5,4 0,3 -28,3 -3,3

Övriga ej likviditetspåverkande poster -4,3 1,4 -22,1 -3,1

Not 26 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   2016                                         2015  

  Koncernen  Kommunen Koncernen Kommunen

Kundfordringar  1,3 -0,2 0,9 3,9

Skatte-/statsbidragsfordringar  0,0 19,9 0,0 -1,6

Diverse kortfristiga fordringar  -51,1 -0,9 1,5 3,6

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter  3,1 4,4 -4,4 -2,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -46,7 23,2 -2,0 3,1

Not 27 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   2016                                         2015 

  Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen

Diverse kortfristiga skulder  30,9 31,8 7,1 7,0

Leverantörsskulder  -1,9 0,1 6,7 12,1

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  6,2 5,8 8,6 6,0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 35,2 37,7 22,4 25,1

Not 28 Investeringar i materiella   2016                                         2015  

anläggningstillgångar  Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen

Verksamhetsfastigheter  -16,3 -16,3 -22,4 -22,4

Fastigheter för affärsverksam  -22,5 -22,5 -63,8 -19,3

Publika fastigheter  -0,1 -0,1 -1,3 -1,2

Övriga fastigheter  -17,1 0,0 -0,2 -0,2

Pågående nybyggnad fastighet  -1,1 -1,1 -1,0 -1,0

Exploateringsmark  -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

Gator och vägar  11,7 11,7 -12,5 -12,5

Maskiner  -1,7 -1,1 -5,3 -1,8
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Inventarier  -11,5 -12,8 -17 -13,9

Transportmedel  -15,5 -15,5 -0,1 -0,1

Invest i materiella anläggningstillgångar  -97,8 -81,4 -123,8 -72,7

Not 29 Investeringsbidrag och anläggnings-    2016                                         2015 

& anslutningsavgifter  Koncernen  Kommunen Koncernen  Kommunen

Anläggnings- & anslutningsavgifter  0,5 0,5 0,6 0,6

Anslutningsavgifter Töre fiber  0,0 0,0 1,7 1,7

Upplösning anläggnings-/anslutningsavgifter  -0,1 -0,1

Investeringsbidrag Strandängarna  0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbidrag Strandängarna - upplösning  -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Investeringsbidrag Muddring Karlsborgs Hamn  0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbidrag Muddring Karlsborgs Hamn - upplösning  -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

Investeringsbidrag Gator o vägar  0,0 0,0 0,8 0,8

Investeringsbidrag Gator o vägar - upplösning  -0,4 -0,4 -0,1 -0,1

Investeringsbidrag Projekt Fiber till Töre  0,0 0,0 9,9 9,9

Investeringsbidrag Projekt Fiber till Töre - upplösning  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Investeringsbidrag   -2,8 -2,8 10,1 10,1

Not 30 Försäljning av materiella   2016                                         2015 

anläggningstillgångar  Koncernen  Kommunen Koncernen Kommunen 
Materiella anläggningstillgångar  12,9 1,6 6,1 0,0

Försäljning materiella anläggningstillgångar  12,9 1,6 6,1 0,0

Not 31 Investering i finansiella   2016                                         2015 

anläggningstillgångar  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Placering i aktier  0,0 0,0 0,0 0,0
Placering andelar  0,0 -1,3 0,0 0,0
Kommanditbolag andelar  0,0 0,0 0,0 0,0
Placeringvärdepapper  0,0 0,0 0,0 0,0
Placering fondförvaltning pensionsmedel  0,0 0,0 -12,9 -4,8
Placering i finansiella anläggningstillgångar  -32,2 -5,9 0,0 0,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -32,2 -7,2 -12,9 -4,8

Not 32 Försäljning av finansiella   2016                                         2015  

anläggningstillgångar  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Aktier ej kom koncernföretag  0 0,0 0 0,0
Aktier kommunkoncernföretag  0 0,0 0 0,0
Kommanditbolag, andelar  0 0,0 0 0,0
Fondförvaltning pensioner  0,0 5,7 4,7 4,7
Bostadsrätter  0,0 0,0 0,0 0,0
Grundfondskapital  0,0 0,0 0,0 0,0
Värdepapper, fonder o dyl  23,0 0,0 8,8 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  23,0 5,7 13,5 4,7

  

Not 33 Amortering av skuld   2016                                         2015 

  Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Amortering lån i banker  -20,0 -20,0 -150,3 0,0
Nästa års amortering - omklassificering kortfrist skuld   0,0  -5,0
Amortering lån kommunala bolag  -1,2 0,0 0,0 -0,1
Amortering finansiell leasing  -2,6 -2,0 0,0 -0,4

Amortering av skuld  -23,8 -22,0 -150,3 -5,5

RKR Rådet för kommunal redovisning
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen som 
gäller från och med 1998 och i överens-
stämmelse med rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning, RKR, 
samt god redovisningssed. Om avvikelse 
skett anges det nedan.

De övergripande redovisningsprinciper 
som 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, förluster ska alltid 
föregripas och vinster får aldrig föregripas. 

- Matchningsprincipen, innebär att utgif-
ter och inkomster ska periodiseras till rätt 
år, det vill säga kostnaden ska bokföras 
och avräknas mot periodens intäkter.
- Principen om öppenhet innebär att om 
det råder tvekan mellan två redovisnings-
sätt så ska alltid den mest öppna beskriv-
ningen av utvecklingen och situationen 
väljas.
- Kongruensprincipen innebär att det 
ska finnas en överensstämmelse mellan 
balansräkning och resultaträkning som 
innebär att samtliga förmögenhetsföränd-
ringar (i balansräkningen) ska redovisas 
över resultaträkningen.
- Objektivitets-, aktualitets- relevans- 

och väsentlighetsprinciperna anger att 
redovisningsinformation ska vara begriplig 
och att informationen ska grunda sig på 
underlag som är verifierbara.
- Konsekvens och jämförbarhet innebär 
att redovisningen ska ske på samma sätt 
mellan redovisningsåren och kunna jäm-
föras mellan olika bokföringsskyldiga.
- Principen om historiska anskaffnings-
värden. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Anläggningstillgångar har upptagits till 
anskaffningskostnaden. Eventuella inves-
teringsbidrag bokförs som en långfristig 
skuld. Investeringsbidraget aktiveras i 
driften, bland verksamhetens intäkter un-
der 20 respektive 25 år. Avskrivningar sker 
således på tillgångarnas bidragsfinansie-
rade del men motsvarande bidrag intäkts-
förs också under en längre tidsperiod.

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas inne-
varande år då anläggningen anskaffats och 
tagits i bruk. Kommunen tillämpar kompo-
nentavskrivning enligt RKR’s rekommendation 
11.4 för sina fastigheter, va, gator och vägar. 
De kommunala bolagen tillämpar andra av-
skrivningsmetoder på sina anläggningstillgång-
ar. Eftersom att kommunen övergått till att 
redovisa enligt komponentavskrivning krävs att 
bolagen räknar om sina siffror och redovisar 
in avskrivningar enligt samma metod till den 
Sammanställda redovisningen. På tillgångar 
i form av mark och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar. 

Anslutningsavgifter för vatten/avlopp samt 
fibernätet bokförs som en långfristig skuld. 
Sedan intäktsförs anslutningsavgiften i takt 
med avskrivning av tillgången.

Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av 
procentuella personalomkostnadspålägg 
i samband med löneredovisningen och 
interndebiteras förvaltningarna.

Avsättningar (för återställande av deponi 
i förekommande fall) regleras i RKR rek 
10.2.  Kommunen har en avsättning för 
återställande av deponi. Denna avsättning 
redovisas i balansräkningen då kommunen 
har en befintlig förpliktelse att återställa 
deponin och det är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen. Gällande att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet ska kunna göras 
så har kommunen en Deponeringsplan re-
viderad 2010-02-12, vilken är utförd av tek-
niskt kunniga, objektiva bedömare i form 
av Sweco. Under år 2015 och 2016 har 
kompletterande beräkningar och tidsplan 

reviderats, och kommunen kan redovisa en 
avsättning utifrån en uppdaterad uppskatt-
ning av beloppet. Enligt rekommendatio-
nen ska avsättningen utgöras av nuvärdet 
av de utbetalningar som förväntas krävas 
för att reglera förpliktelsen. Diskonterings-
ränta som använts är 1,75 % för år 2017 
och enligt SKL, Sveriges kommuner och 
Landsting.

Exploateringsmark har redovisats som 
anläggningstillgång. Kommunen gör där-
med avsteg från rekommendation i denna 
redovisning eftersom det i kommunen sak-
nas efterfrågan på mark. Att bedöma ett 
marknadsvärde som avviker från bokfört 
anskaffningsvärde är inte genomförbart. 
Marken finns varaktigt i kommunens ägo 
och omsätts inte.

Finansiella anläggningstillgångar som 
avser pensionsmedel som avsatts av kom-
munen för förvaltning hos fondbolag har 
redovisats till det lägsta av anskaffningsvär-
det och det verkliga värdet på balansdagen.

Jämförelsestörande poster särredovisas 
på egen rad i resultaträkningen. För att en 
post ska betraktas som jämförelsestörande, 
ska posten uppgå till ett väsentligt belopp 
samt vara av sådant slag att den inte för-
väntas inträffa ofta eller regelbundet.

Leasingavtal som klassificerats som ope-
rationella och finansiella leasingavtal med 
avtalstid kortare än tre år redovisas som 
hyresavtal i resultaträkningen. Samtliga lea-
singavtal gällande fordon anskaffade under 
år 2016 är dock finansiella leasingavtal och 
redovisas som sådana enligt RKR rek 13.2

Långfristiga skulder som fullmäktige 
beslutar att amortera under nästkom-
mande år redovisas som kortfristig del av 
långfristig skuld. 

Långfristiga skulder/Investeringsbidrag 
tas upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder. De 
periodiseras sedan över 20 respektive 25 år. 
Detta har tillämpats sedan år 2010. Från 
och med år 2017 kommer investeringsbi-

dragens periodisering att anpassas till den 
underliggande investeringens komponen-
ters avskrivningstid.

Nedskrivning av värdet på en materi-
ell anläggningstillgång stadgas genom 
RKR rek 19. En bedömning har gjorts 
vid tidigare årsbokslut år 2011 och år 
2012 att det fanns skäl till en prövning av 
två fastigheters värde då beslut fattats i 
kommunfullmäktige respektive Barn- och 
grundskoleförvaltningen om förflyttning 
av skolverksamhet. Detta innebar att 
skolbyggnader som berördes av besluten 
upphörde att användas i kommunal verk-
samhet. Indikationen på nedskrivningsbe-
hovet var att tillgångarna då inte användes, 
beslut hade fattats om att avveckla en 
tillgång respektive att inget kommunalt 
behov kunde hittas genom lokalutred-
ningsbehov. Därefter har en värdering av 
fastigheterna gjorts av samhällsbyggnads-
förvaltningen baserad på att tillgångarna 
ej längre används och det beslut som 
fattats om avyttring. Återvinningsvärdet har 
bestämts utifrån att nettoförsäljningsvärdet 
bedöms såsom lägre än redovisat värde. 
Dessa bedömningar har omprövats vid 
årsbokslut 2013 vilket har inneburit att en 
ytterligare nedskrivning skett på en av skol-
byggnaderna. Vid omprövning i samband 
med årsbokslut 2014 och 2015 kvarstod 
ovan. Vid bedömning per 2016-12-31 har 
nedskrivning från åren 2012-2013 av Inn-
anbäcken LM-skola återförts med 1,3 mkr 
för stomme och fasad eftersom att beslut 
tagits om att återta byggnaden i kommunal 
verksamhet. Bedömning av fastighetsav-
delningen angående nedskrivningen från år 
2011 av Risöns skola har visat att ytterliga-
re nedskrivningsbehov finns och byggnaden 
har skrivit ned med ytterligare 2,3 mkr år 
2016.

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 
balansräkningen. Förändringen av skulden 
har bokförts bland verksamhetens kostna-
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der i resultaträkningen. Pensionsskulden 
som har intjänats till och med 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetal-
ningar av förmåner intjänade före år 1998 
redovisas däremot bland verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen. För den indi-
viduella pensionsutbetalningen har i årets 
bokslut använts en preliminär beräkning 
utförd av Skandia på grund av tidigarelagt 
bokslut.

Sammanställd redovisning har upprättas 
enligt förvärvsmetoden med proportio-
nell konsolidering. Med proportionell 
konsolidering menas att endast ägda 
andelar av dotterföretagens resultat- och 
balansräkningar tas in i den samman-
ställda redovisningen. Förvärvsmetoden 
innebär att förvärvat eget kapital i ett 
företag elimineras. I den sammanställda 
redovisningens egna kapital ingår här-
med förutom kommunens eget kapital 

endast den del av dotterföretagens eget 
kapital som intjänats efter förvärvet. 
Då den sammanställda redovisningen 
endast skall visa ”koncernens” relationer 
med omvärlden har interna mellanha-
vanden inom ”koncernen” eliminerats. I 
den sammanställda redovisningen ingår 
juridiska personer där kommunen har ett 
betydande inflytande. Det avser bolag 
där kommunen innehar 20 procent eller 
fler röstandelar. Den uppskjutna skatten 
i bolagens obeskattade reserver har redo-
visats som avsättning och resterande del 
har hänförts till eget kapital.
 
Semesterlöneskuld och okompenserad 
övertid har bokförts som kortfristig 
skuld. Förändringen av skulden har 
bokförts bland verksamhetens kostnader 
under året vid tertialbokslutet per sista 
augusti samt helårsbokslutet per sista 
december.

Skatteintäkter har periodiserats och 
redovisats det år den beskattningsbara 
inkomsten intjänats av den skattskyldige. 
Det innebär att kommunen i bokslutet 
för år 2016 har bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2015 och en prelimi-
när slutavräkning för 2016.
 Särskild löneskatt på pensionskostnader 
har periodiserats och redovisats enligt 
samma principer som gäller för redo-
visning av pensioner enligt den kommu-
nala redovisningslagen, den blandade 
modellen. Detta innebär att såväl de 
pensionsförpliktelser som redovisats som 
avsättning i balansräkningen som de 
pensionsförpliktelser som anges som an-
svarsförbindelse inkluderar den särskilda 
löneskatten. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Personalredovisningen förändrades år 
2013 i jämförelse med åren därföre. 
Personalredovisningen innehåller över-
gripande statistik för Kalix Kommun av-
seende personal samt kostnader kopplat 
till personal. Redovisningen görs på ett 
kommunövergripande plan för att ge en 
bild av Kalix kommuns organisation uti-
från ett personalperspektiv. Till detta år 
har en del förändringar gjorts med syftet 
att skapa en tydligare och mer läsvänlig 
personalredovisning. 

Jämförelsetalet ”antal anställda perso-
ner” har i stort sett tagits bort och anta-
let anställda redovisas istället genomgå-
ende i ”antal årsarbetare”, d.v.s. antalet 
anställda omräknat till antal heltider. 
En person med 75 % sysselsättnings-
grad räknas då som 0,75 årsarbetare, 
två personer med vardera 50 % syssel-
sättningsgrad räknas som sammanlagt 
1,0 årsarbetare o.s.v.. Årsarbetare som 
nyckeltal ger en tydligare bild sett till hur 
mycket arbete som utförs.

Eftersom syftet med personalredovis-
ningen är att ge en övergripande bild har 
även vissa, mer detaljerade tabeller tagits 
bort. Exempelvis redovisas kommunled-

ningsförvaltningen enbart i sin helhet 
och inte per verksamhet, vilket tidigare 
förekommit. Vissa tabeller har fått en 
förtydligande kolumn benämnd ”diffe-
rens” där förändringen från föregåen-
de år till aktuellt redovisningsår finns 
utskrivet, i syfte att öka läsvänlighet och 
tydlighet.

Vidare bör det noteras att personalsta-
tistiken i denna redovisning kategoriserar 
de anställda som antingen tillsvidarean-
ställda eller månadsavlönade. Till grup-
pen månadsavlönade räknas all personal 
som har en anställning där vi betalar 
månadslön, vilket alltså innefattar såväl 
tillsvidareanställda som tidsbegränsat 
anställda, bortsett från vilande anställ-
ningar. I denna statistik räknas dock inte 
timavlönad personal in. Tillsvidarean-
ställda innefattar alla tillsvidareanställ-
ningar i Kalix kommun och här räknas 
även vilande anställningar in i statistiken.

Personalstatistiken avser endast beskriva 
vilka anställningar vi har i vår organi-
sation. Hur dessa anställningar enskilt 
påverkar kostnader är en fråga som inte 
besvaras utifrån våra statistikverktyg, 
däremot görs en budget- och resultata-

nalys i varje enskild förvaltnings verksam-
hetsberättelse. I personalredovisningen 
ges en analys på ett övergripande plan 
utifrån resultatet för kommunen som 
helhet. 

Det kan upplevas som missvisande att en 
person som anställts av Kalix kommun 
och delvis bekostas med någon form 
av anställningsstöd eller lönebidrag 
likafullt räknas in i personalstatistiken 
som vilken anställd som helst. Samma 
sak gäller för personer som exempelvis 
är tjänstlediga under en längre period. 
Deras anställning kommer att finnas med 
i statistiken trots att de inte utför arbete 
eller utgör en kostnad för Kalix kommun. 
Deras ersättare/vikarie kommer också 
att synas som en anställning, varför det 
i vissa fall ser ut som om en ökning skett 
fast verksamheten kanske i själva verket 
håller sig inom sin givna budgetram. 
Det är därför viktigt att poängtera att 
personalredovisningen inte tar hänsyn till 
budgeterad personal, utan enbart ser till 
vilka anställningar som finns registrerade 
i vårt lönesystem.
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11 NÄMNDERNAS REDOVISNING
11.1   Kommunstyrelsen

ÅRSBUDGET 66 765

KAPITALKOSTNADER 2 599

HELÅRSKOSTNADER 67 000

BUDGETAVVIKELSE 2 364

VERKSAMHETSOMRÅDE ÅRSBUDGET RESULTAT ÅRSAVVIKELSE

ARBETSGIVARENHETEN 11 306 11 295 11

EKONOMIENHETEN 6 489 6 049 440

KOMMUNDIREKTÖR 19 381 19 270 111

SERVICE- OCH UTVECKLINGS-

ENHETEN
15 328 15 555 -227

ÖVRIG VERKSAMHET 16 860 14 831 2 029

SUMMA NETTOKOSTNADER 69 364 67 000 2 364

Ordförande Tommy Nilsson
Kommunchef Maria Henriksson

11.1.1 Årets resultat

Driftsredovisning

11.1.2 Viktiga händelser
Kommunstyrelsen

Arbetsgivarenheten
Arbetsgivaren har under 2016 haft persona-
lomsättningar. En ny HR-chef, lönehand-
läggare samt medicinsk sekreterare har 
rekryterats. Medarbetarenkäten som görs 
vartannat år har genomförts. Arbetsgi-
varenheten ansvarar för underlaget samt 
distributionen. Elektronisk timrapportering 
är under införande och beräknas vara 
klar under 2017. En lönekartläggning har 
genomförts för att undersöka eventuella 
osakliga löneskillnader på grund av kön.

Ekonomienheten
Under året har betalningsmedlet Swish 
införts. Först som ett pilotprojekt tillsam-
mans med Furuhedsskolans Café därefter 
även på Fritidsgården Frizon och Kalix 
Bibliotek. Under året har en tjänst som 
kallas Förladdat Kort införts i samarbete 
med Swedbank Kalix. Kortet möjliggör ett 
elektroniskt betalningsmedel för personer 

som av olika anledningar inte har kunnat 
anskaffa eget bankkonto. I vår verksam-
het har de förladdade korten använts för 
ankommande flyktingar under det tidsglapp 
som uppstår innan de har erhållit svenskt 
personnummer och därmed eget bankkon-
to.

Service- och utvecklingsenheten

Utveckling
Under året har antalet aktiva aktiebolag 
fortsatt att öka och nettoförändringen 
uppgår till ytterligare 12 bolag. Tillväxten 
i näringslivet har under året varit kraftig 
och näringslivet i Kalix har den näst största 
tillväxten i länet i SYNAS årliga tillväxtran-
king. Bland de större företagsetableringar 
som verksamheten arbetat med under året 
kan ett finskt tjänsteföretag som noterats 
på den svenska börsen och som valt Kalix 
för deras bas för att täcka den svenska 
marknaden nämnas. Enheten har under 
året genomfört ett antal olika aktiviteter för 
näringslivets utveckling och dessa har ge-

nererat 1006 deltagare, varav 523 kvinnor, 
fördelat på 7 stycken Gomorron Kalix, 4 
nischade frukostmöten med olika aktuella 
teman, 4 dialogmöten med teknikföreta-
gen, 6 semiarier med olika teman för nä-
ringslivets utveckling, 3 nätverksaträffar för 
landsbygdens utveckling, 10 nätverksträffar 
med centrumföretagen, företagarkryssning 
och individuell rådgivning.

Information
Informationsenheten har fortsatt utvecklat 
informationskanaler i olika plattformar. 
Producerat Tv inslag ex har Kalix nytt har 
presenterat nyheter från Kalix kommun med 
rörligtbild. Uppdateringar av nya tjänster 
på webbsidan Kalix.se och utveckling av 
struktur och layout på webbplatsen. Fort-
satt utveckling av sociala medier, sms tjäns-
ter och nya digitala skärmar. Ny teknik och 
bättre service för sändningar av kommun-
fullmäktige sammanträden har genomförts 
under 2016. Utveckling av direktsändningar 
har också utvecklats. Ny policy för lokal 
annonsering har genomförts under 2016. 
Informationsenheten har också haft flera 
aktiviteter för att stärka varumärket Kalix 
men även jobbat med nya turistsatsningar 
ex Ice breaker.

Flera evenemang har genomförts under 
året bla Må bra mässan och inflyttnings-
festen för nyinflyttade och dessutom hr 
en medborgarceremoni har genomförts. 
Det har skett en fortsatt utvecklingen av 
Infocenter. Invånarna ska uppleva att de 
får en snabbare och betydligt förbättrad, 
förenklad och utökad service från kommu-
nen. Infocenter ska ge kommuninvånarna 
svar på allmänna frågor, vägledning till 
rätt information, person eller verksamhet 
samt guidning på Kalix kommuns hemsida. 
Infocenter erbjuder också service på finska 
och meänkieli och samverkar med olika 
samhällsinstanser för att erbjuda de som 
kontaktar Kalix kommun en mångsidig och 
kvalitativ serviceupplevelse,

IT
Utskriftsplattformen är fullt implementerad 
med miljöklassade utskriftsenheter, säkra 
utskrifter och väsentligt minskade kost-
nader för utskrift. Trådlöst nät ytterligare 
utbyggt och uppgraderat, ny mailserver 
miljö i drift. Redundans brandväggsmässigt 
och utökning bandbredd för skolan, även 
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uppgradering säkerhetsmässigt för åtkomst 
till kommunens nätverk utifrån. Minskat 
antal servrar och utfasning av föråldrade 
serveroperatvivsystem. Avstängning av 
fysiska servrar, flytt av hårdvara gällande 
KalixNet för att ingå i stadsnät i samverkan 
projekt. Omstrukturering av licenser för att 
minska licenskostnader mot Microsoft och 
även inköp av Office licenser för att uppgra-
dera dessa senaste version.

Kansli
På grund av ett par pensionsavgångar och 
en tjänstledighet har ett flertal admi-
nistrativa uppgifter omfördelats bland 
befintlig personal. Kansliet har under året 
organiserat processen kring kommunens 
visionsarbete och inlett verkställighet av 
nytt arbetssätt för kommunala samrådsor-
gan. Kansliet har även utvärderat utfallet 
av omstruktureringen av Kalix UniverCitys 
verksamheter; på uppdrag av samhällsbygg-
nadsnämnden har kansliet även utvärderat 
räddningstjänstens nya organisation. Det 
löpande arbetet med nämndsadministra-
tionen har pågått som vanligt.

Samhällsstrategisk utveckling
2016 har varit ett intensivt arbetsår för att 
komma igång med bredbandsutbyggna-
den. Vi har genomfört möten under tidig 
sommar och under hösten med två större 
företag som bygger fiberbredband. Mot 
bakgrund av det som vi diskuterat med 
dessa företag har vi därefter genomfört en 
upphandling genom konkurrenspräglad 
dialog. Detta har resulterat i avtal med 
företaget IP-Only AB och målsättningen 
att minst 90 % av hushåll och företag i 
kommunen ska erbjudas fiberanslutning 
kommer att uppnås senast 2020.

Under 2016 har ett stort utvecklingsarbete 
påbörjats som innebär att ta fram en lång-
siktig strategi, Vision Kalix 2030. Processen 
har påbörjats under våren med inspira-
tionsföreläsning om ”Drömstaden – Kalix 
2030”. Under hösten har ett stort antal 
medborgardialoger genomförts där många 
grupper i samhället har varit inblandade. 
Sammanställningen av dialogerna pågår 
och utifrån dessa kommer en långsiktig 
strategi att läggas fram för beslut under 
2017.

Arbetet med CEMR – europeiska Jämställd-

hetsdeklaration har utvärderats efter två års 
implementering. De områden som priori-
terats att arbeta med är: Styrning och led-
ning, utbildning/kunskapsspridning samt 
kartläggning. De områden som vi främst 
arbetat med är utbildning för chefer och 
medarbetare för att öka medvetenhet och 
kunskap på området. Vi har också priorite-
rat arbete med kartläggning, som exempel 
kan nämnas centrala nyckeltal i årsredo-
visning och delårsrapporter, utvecklad 
lönekartläggning samt genomfört medar-
betarenkät som även innefattar frågor om 
jämställdhet, kön och genus. Kalix kommun 
kommer att fortsätta sitt arbete inom de tre 
delområdena och en arbetsgrupp kommer 
att bildas med representanter för respektive 
nämnd. Varje nämnd ska ta fram en hand-
lingsplan för sitt jämställdhetsarbete och 
årligen redovisa utfallet.

Kommunstyrelsen har det samordnade an-
svaret för kommunens bostadsförsörjning. 
Bristen på bostäder är en hemsko för kom-
munens och företagens utveckling och har 
därför varit ett prioriterat område under 
året. Kartläggning har gjorts av nämnder-
nas behov av bostäder och den bostadskö 
som den kommunala bostadsstiftelsen 
redovisar har analyserats. Vi har utrett 
möjligheter att snabba på bostadsförsörj-
ningen genom t ex modulhus, utvecklat 
borgensåtaganden för lokala entreprenörer 
som bygger bostäder samt sökt samarbete 
med Statens bostadsomvandling för att 
omvandla lokaler till bostäder.
Kalix kommun har fastställt en integra-
tionsplan som med utgångspunkt i antagen 
integrationspolicy ska ge ett långsiktigt 
och hållbart flyktingmottagande där 
integration och delaktighet är en självklar 
del. Integrationsplanen presenterar vilka 
åtgärder som krävs i Kalix kommun för att 
skapa rätt förutsättningar för att underlätta 
nyanländas etablering på arbetsmarkna-
den och i samhällslivet så att fler väljer att 
stanna i Kalix. Planen vänder sig såväl till 
alla verksamheter inom kommunen som 
till verksamheter utanför, samverkan med 
andra aktörer och idéburna organisationer 
är nödvändigt för att lyckas.

Kommunstyrelsen beslutade avsätta 3 
miljoner kr till en integrationsfond, att 
använda för integrationsprojekt under 3 
års tid. Projekten ska underlätta integratio-

nen samt påskynda nyanländas inträde på 
arbetsmarknaden. Fonden ska i första hand 
användas till projekt som växlas upp mot 
andra medel inom området integration 
och arbetsmarknad. Hittills har fem projekt 
beviljats bidrag.

Kommunstyrelsen har under året arbetat 
fram en miljöplan för Kalix kommun. Syftet 
med en miljöplan är att med utgångspunkt 
i antagen miljöpolicy få ett långsiktigt och 
hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöp-
lanen presenterar vilka åtgärder som krävs i 
Kalix kommun för att skapa rätt förutsätt-
ningar för att skapa ett attraktivt Kalix så 
att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. 
I miljöplanen har man valt att prioritera 
fyra områden: Mål 1: Kunskap och ut-
bildning, Mål 2: Livsmedel och inköp, Mål 
3: Energi, Mål 4: God livsmiljö.För att nå 
målen ska alla förvaltningar arbeta aktivt 
utifrån miljöplanen. En representant från 
varje förvaltning ska utses som ansvarig för 
miljöarbetet och en arbetsgrupp bildas för 
att träffas minst en gång per år. Miljöpla-
nen ska tydligt peka ut vad som ska göras 
och varje nämnd får i uppdrag att ta fram 
förslag till handlingsplan som beskriver hur 
verksamheterna ska bidra.

Ett av kommunstyrelsens mål är ett förbätt-
rat näringslivsklimat. Vid senaste mätning-
en har näringslivsrankingen försämrats till 
plats 288 av 290 kommuner och vi är näst 
sämst av kommunerna i Norrbotten. En då-
lig näringslivsranking påverkar kommunen 
och företagen negativt. Rankingen kan även 
påverka framtida möjliga etableringar på 
ett ofördelaktigt sätt. Näringslivsrankingen 
är delvis en attitydundersökning och berör 
direkt eller indirekt samtliga verksamheter 
i kommunen, där kontakter med närings-
livet och medborgare förekommer. Med 
anledning av detta har en handlingsplan tas 
fram för att förbättra näringslivsklimatet. 
Planen har kommit att kallas Kalix-elvan, 
fokuserar på de områden där störst för-
bättringspotential finns både på kort och 
lång sikt. Planen har tagits fram i dialog 
med företagare, politik och kommunala 
tjänstemän på olika nivåer och innehåller 
bl a utbildningsinsatser, framtagande av 
servicedeklarationer, förbättrade upphand-
lingsrutiner, utvecklande av e-tjänster och 
förbättrad information.



61

NÄMNDERNAS REDOVISNING  |  11.1 Kommunstyrelsen

ÅRSBUDGET UTFALL AVVIKELSE

IT-UTRUSTNING 2 500 2 461 39

INVESTERINGSRAM KS 200 101 99

PARKER/GRÖNOMR/LEKPLATSER* 500 255 246

INVENTARIER 1 000 412 588

HÖRSLING PERGOLAN 80 34 46

SUMMA INVESTERINGAR 4 280 3 263 1 017

ÖVERFLYTT FRÅN 2015

ELEVBYGGE SKÄRGÅRDSUDDEN 477 477 0

SUMMA ÖVERFLYTT 477 477 0

SUMMA INVESTERINGAR 4 757 3 740 1 017

11.1.3 Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen 

Under 2016 har IT investerat i mjukvara/
licenser för kontroll och styrning av alla 
klienter samt köpt licenser för att täcka 
behov av Office mjukvara.  Av KS inves-
teringsram har endast 101 tkr använts 
och det är till kanalisation. Budgeten för 

parker/grönområden/lekplatser är bara 
delvis förbrukad bland annat på grund av 
en överklagad upphandling på Videvä-
gen. För att kunna färdigställa påbörjade 
projekt kommer kvarvarande medel att 
flyttas till 2017.  Budgeten för inventarier 
är bara delvis förbrukad. Hörslingar till 
Pergolan är inköpt och blev billigare än 

beräknat.
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ÅRSBUDGET 29 682

KAPITALKOSTNADER 7 353

HELÅRSKOSTNADER 38 364

BUDGETAVVIKELSE -1 329

ÅRSBUDGET RESULTAT ÅRSAVVIKELSE

FRITIDS- OCH  

KULTURFÖRVALTNINGEN
37 035 38 364 -1 329

SUMMA  

NETTOKOSTNADER
37 035 38 445 -1 329

Ordförande Britt-Inger Nordström
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck

11.2.1 Årets resultat

Driftsredovisning

Fakta om verksamheten

Fritid och kultur ska bedriva en verksam-
het som bidrar till: att höja kommunens 
attraktionskraft, ökad livskvalitet, utveck-
la kreativitet, integration och
samhällsengagemang.

Uppdrag
• Öka Kalix attraktionskraft genom att er  
  bjuda förutsättningar för ett rikt kultur-, 
  fritids- och idrottsliv, därmed bidrar vi 
  till god hälsa och hög livskvalitet för 
  våra medborgare. Drivkraften är jämlik-
  het, mångfald, delaktighet, engagemang 
  och ”kunden” i fokus.
• ”Ett rikt och offensivt kulturliv bidrar 
  till individens och samhällets utveckling 
  och är en förutsättning för tillväxt i vår 
  kommun”.
• Stärka Kalix identitet som en kultur-, 
  fritids- och idrottskommun. Troligtvis 
  har ingen annan kommun med mot-
  svarande befolkningsmängd ett sådant 
  stort idrottsutbud med både spets och 
  bredd. När det gäller kulturyttringar har 
  en utveckling skett.
• Kalix ska vara en kultur-, fritids- och 
  idrottskommun, som attraherar såväl 
  boende, som inflyttare och besökare.

• Ambitionen är att fortsätta att öka 
  tillgängligheten till fritid och kultur.
• Utvecklar verksamheter i anläggningar 
  och lokaler som sporthallar, badhus, 
  ishall, idrottsplatser, tempererade 
  utomhusbad, skidanläggningar, ridan
  läggning, Folkets hus (kulturhuset) och 
  kulturella mötesplatser. Vi ger möjlighe-
  ter till ett rikt utbud under alla årstider. 
• Friluftsliv, rekreation och folkhälsa går 
  hand i hand.
• Vi lyfter särskilt barn- och ungdoms-
  frågorna och gör barns och ungas 
  livsvillkor till en prioriterad fråga i Kalix. 
• Genom att samverka internt och externt 
  når vi målet att alla barn och unga ska   
  kunna växa till hela människor. Givetvis 
  ska ett helhetsperspektiv finnas med vad 
  gäller ålder, kön, nationalitet mm.
• Fastställa mål och ramar för verksam-
  heten och redovisa uppföljning av mål   
  och budget.
• Inom förvaltningen finns följande 
  verksamheter:

Bibliotek - Kommunbibliotek, skol- och 
filialbibliotek och Biblioteken i Norrbotten.

Bibliotekets roller:
kulturinstitution (evenemang t ex för-

fattarbesök, sagostunder, utställningar, 
läsfrämjande arbete och förmedling av 
skönlitteratur).

kunskap (förmedla litteratur, främjar läs-
ning, stöd för olika former av utbildning 
och möjlighet för fritt kunskapssökande).
information (bidra till informationsför-
medling och informationsvärdering).
offentligt rum (erbjuda olika former av 
möten, inte bara med ny kunskap och 
nya upplevelser utan även med andra 
människor).

Idrott, motion och friluftsliv - Anlägg-
ningar, motionsspår, gym, skidspår, 
isbanor, cykelvägar, skoterleder, båtliv, 
utflyktsmål och vandringsleder. Badplat-
ser, utomhusbad och simhall med verk-
samhet för barn och vuxna. Bokning och 
uthyrning av lokaler. Stipendieutdelning.
Pådrivare och samordnare för kommu-
nens folkhälsoarbete.

Goda uppväxtvillkor för barn och ung-
domar.

Människor i arbetsför ålder behåller eller 
förbättrar sin hälsa.

Äldre personer har god hälsa långt in i 
ålderdomen.

Skärgården - stuga på Renskär, hamnar 
och kulturöar (Nordanskär och Vasshol-
men)Skärgården bjuder på en specifik 
flora, kulturmiljöer, badmöjligheter 
och fornlämningar Kulturliv - Allmän 
kulturverksamhet, barn och ungdomskul-
tur, kulturevenemang, kulturmiljövård, 
kulturarvet, museiverksamhet, bildarkiv, 
konstutställningar. Stipendieutdelning. 
Offentlig utsmyckning.

Utbud av arrangemang - Arrangemang 
ska ha tydlig inriktning på att visa och 
ge inspiration. Smala nischer ska kunna 
lyftas fram. Ett ledord för verksamhe-
terna ska vara mångfald. Arbeta aktivt i 
samarbete med föreningar och studieför-
bund, civilsamhället.
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Föreningsliv - Bidrag till föreningar, 
organisationer och studieförbund. Lot-
terihandläggning och föreningsservice. 
Samverkan och kontinuerlig dialog med 
föreningar.

Stärka civilsamhället - Stötta uppbygg-
nad av verksamhet som sedan kan drivas 
i egen regi. Bidragen ska utformas så att 
föreningar blir självgående, bygga på 
aktiviteter. Tydligt stöd till civilsamhället.

Fritid för unga - Kulturcoach och fritids-
ledare hjälper ungdomar i åldrarna upp 
till 20 år att göra olika kultur- och fri-
tidsarrangemang, skapa mötesplatser på 
våra anläggningar och arenor. Ansvarar 
för fritidsgården.

Möjliggöra ungdomsinitiativ - Fokus på 
att ge möjligheter till ungas egna initiativ. 
Skapa mötesplatser där ungdomar kan 
arbeta med projekt.

Mötesplatser - Medborgarens möjligheter 
till inspiration, engagemang och inflytande 
kräver tillgång till ändamålsenliga lokaler. 
Bra samordning och ett bra utnyttjande av 

de mötesplatser som finns.

Värdegrund för fritids- och kulturnämnden 
Utgångspunkt är att all verksamhet har 
jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga 
för alla. Kvalitet - prioritera vilka områden 
vi ska fokusera på.

Miljöhänsyn - Hänsyn till miljön ska 
genomsyra fritids- och kulturnämndens 
verksamhet på ett naturligt sätt.

Fritids- och kulturförvaltningens 
verksamhet är bred och kräver olika 
kompetenser hos medarbetarna.

- Föreningsstrateg
- Personal inom kulturverksamhet
- Tekniker
- Fritidsledare
- Bibliotekarier, biblioteksassistenter
- Sport- , gym- och simhallspersonal
- Ishalls- och isbanepersonal
- Personal, skidbacken/skidspår samt 
  motionsspår sommartid
- Projektledare, beroende på projekt
Dessutom kräver verksamheten också 
tillgång till strategiska funktioner

Chefer. Förvaltningschef, enhetschef 
kultur och enhetschef fritid.
- Ekonom
- Administratör
- Nämndsekreterare

Fritids- och kulturnämnden
Resultatet för Fritids- och Kulturnämn-
den 2016 är en negativ budgetavvikelse 
med 1 329 tkr. Underskottet beror 
på tvist med tidigare entreprenör på 
Vassholmen samt tillhörande advokat-
kostnad, 146 tkr. Tvist med Kommunal 
gällande arbetstidsscheman för deras 
medlemmar, 111 tkr. Ersättning till 
entreprenör, Bowlingkompaniet, för 
intäktsbortfall under reparationstid, 
100 tkr.

Intäktsbortfall jämfört med budget i 
SportCity på grund av renoveringsarbe-
ten i simhallsdelen, 643 tkr. Renovering-
en av herrarnas dusch och bastu pågick 
längre än planerat, klart under vårvintern 
2016. Renoveringen av damernas dusch 
och bastu, drog även det ut på tiden och 
blev klar först till julafton. Under hösten 
har dessutom herrarnas dusch och 
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omklädningsrum samt barnbassängen 
varit stängda under kortare period, vilket 
också påverkat intäkterna.

Nedskrivning av osäkra kundfordringar, 
43 tkr. Ökade verksamhetskostnader, 
intäktsbortfall uthyrning idrottshallar 
samt personalförändringar har försämrat 
resultatet ytterligare med 286 tkr.

11.2.2 Viktiga händelser

• Fritids- och kulturnämnden
• Sportcity: 24 mars öppnades her-

rarnas avdelning, dusch och bastu, i 
badhuset efter 9 månaders renove-
ring.

• Backen: Nya servicelokalen öppnades, 
mycket efterlängtad. Då barn och 
ungdomar åker i backen sitter många 
föräldrar i lokalen, pratar och fikar.

• Sportlovsveckan, mellan 120-200 
barn vistades i backen varje dag under 
lovet.

• 9 mars öppnades Stortjärnsrundan 
efter breddningen av spåret, mycket 
positiva kommentarer över spårsyste-
met, kommer bli än bättre till nästa 
säsong.

• 6 februari var det premiär med spår 
på älven. Anslutningsspår till södra 
sidan av älven. Medborgarna på 
södra sidan har lovordat kommunen 
oerhört för den satsningen.

• Förvaltningen har under tre dagar 
utbildat 16 personer från olika fören-
ingar till HLR-instruktörer .

• Genomfört träffar med åtta förening-
ar ang. föreningsstöd enligt samtals-
modellen. (Nytt för 2016)

• Personal deltog på en Idrottsdialog 
i Piteå som arrangerades av Sisu 
Idrottsutbildarna och Norrbottens 
Idrottsförbund i samband med 
SM-veckan.

• Strandruset genomfördes i samarbete 
med Morjärvs SK, Team Sportia, 
Flow och Föreningen Hjärtlung Kalix, 
onsdag 18 maj med 251 föranmäl-
da deltagare, varav 81 från Kalix 
Kommun.

• Lilla Midnattssolstrampen genom-
fördes i samarbete med Morjärvs SK, 
onsdag 29 juni med 65 startade i 
strålande solsken.

• Ansökt och fått beviljat medel från 
Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor till att erbjuda och 
utveckla gratis sommarlovsaktiviteter 
som i första hand riktar sig till barn 
och unga 6-15 år.

• Erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter 
i samarbete med lokala föreningar, 
kommunen och företag under perio-
den 11 juni – 21 augusti. Deltagarna 
har kostnadsfritt kunnat delta i en rad 
olika kultur- och fritidsaktiviteter som 
t.ex. teaterföreställning, pyssel, gratis 
bad på Strandängsbadet, paddla 
kajak, djurskötsel, fotbollskola, även-
tyrsbana och några olika hästaktivi-
teter. Sommarlovsaktiviteterna har 
presenterats genom annonsering och i 
en broschyr som bl.a. delats ut till alla 
hushåll.

• Töre bibliotek flyttas till ny lokal i 
Abf-huset och öppettiderna förändras 
(öppet 8 tim/vecka)

• Vattenläcka i Folkets Hus, bibliotekets 
lokaler drabbas och biblioteket håller 
helt stäng i mer än 3 veckor. Därefter 
är delar av biblioteket öppet med 
begränsade öppettider tills lokalen 
är helt iordningsställd för ordinarie 
verksamhet.

• 12 februari träffar fritidsgården 
”Frizon” Thomas Di Leva. Besökare, 
ungdomar, som deltagit i att målat en 
tavla på Thomas är på plats när han 
skriver autograf på konstverket.

• Fritidsgårdens personal föreläser i Lu-
leå om sitt arbete med jämställdhet.

• 11 april är fritidsgården med i ett 
nationellt reportage i SVT om arbetet 
i gården bl a jämställdhet.

• 16 april blir fritidsgårdens verksam-
hetsansvarige Roger Sångberg vald 
till årets Kalixbo bl a på grund av det 
arbete som gjorts i Frizon. ”Kalix-
modellen” börjar bli känd runt om i 
Sverige.

• Beslut i kommunstyrelsen om extra 
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anslag till FoK för deras arbete med 
integration. Anslaget löper året ut 
och ger fritidsgården större möjlighet 
att utveckla arbetet med integration. 
Ett integrationsprojekt med kulturen 
som fokus genomfördes. Maxida 
Märak-projekt, en del av integrations-
projektet, där 101 individer deltog. 
Det hitills största projektet i fritidsgår-
den, Frizon. Besökare kunde under 
10 tillfällen mötas i ett konst- och 
kulturinriktat forum, med fokus på en 
praktisk konstnärlig uppgift, men med 
mångsidigt resultat av vacker konst. 
Framförallt stärktes gemenskapen 
oavsett etnicitet eller språk besökare 
mellan. 20% av deltagarna var utrikes-
födda/nyanlända och saknade helt 
eller till stor del det svenska språket. 
Projektet under oktober ledde till en 
generell ökning av utrikesfödda/ny-
anlända i fritidsgården och minskade 
när oktoberprojektet var avslutat. Vil-
ket visar hur viktigt det är att fokusera 
arbetet på integration.

• Under hösten har vi haft rekord-
många besökare. Under septem-
ber-oktober kom mellan 80 till 100 
besökare per öppetdag. Rekordet 
var en kväll med 120 besökare. Efter 
önskemål från besökarna så hölls fri-
tidsgården öppen ytterligare en dag/
vecka, onsdag. Syftet var att fördela 
och sprida besöken på fler dagar. 
Detta lyckades och då kan personalen 
lägga mer tid på besökarna individu-
ellt igen, bättre kvalitet uppnås då.

• Fritidsgården Frizon håller öppet på 
julafton. 25 besökare under kvällen. 
Majoriteten av besökarna var från 
boenden för nyanlända och öppethål-
landet uppsakttades mycket.

• Frizon träffar alla åk 7 på Manhem 
för information om verksamheten i 
fritidsgården.

• Musikesteternas turné, samverkan 
med utbildningsförvaltningen.

• Thomas DiLeva, samverkan med 
Folkets husförening.

• Temporärt ljud till kommunens 
infokväll i Innanbäcken, Innanbäckens 
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• Slutrapport för stödet till kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter till Myndighe-
ten för ungdoms- och civilsamhälls-
frågor. Kalix kommun blev beviljade 
stöd till sommarlovsaktiviteter 2016 
med 316 344 kronor.

• Samverkan med Kulturskolan: 
Svansjön – dans och skuggteater samt 
julkonsert.

• Den 24 december öppnades damer-
nas avdelning, dusch och bastu, i 
SportCitys badavdelning efter omfat-
tande reparationer i ca 8 månader.

• Första gången på länge kunde Rud-
träskbacken, slalombacken, öppna 
innan nyår. 28 december skedde detta 
och mer än 200 ungdomar fanns på 
plats i backen.

• Sorgebarnet inom FoK är ispisten, 
plattan, i ishallen. Efter en under-
sökning av specialist , Ramböll,visar 
det sig att kylsystemen inte fungerar 

optimalt på vissa partier av planen. 
Problemen har funnits i 10 års tid och 
lett till allt större problem med isens 
kvalitet. Ett omfattande ingrepp i 
ispistens uppbyggnad behöver göras. 
Ett sådant ingrepp kan innebära att 
en helt ny ispist behöver anläggas.

• Vattenskada i biblioteket från mitten 
av augusti som har gjort att det varit 
mycket svårt att genomföra någon 
typ av programverksamhet i lokalen 
öppnade åter efter reparationen den 
15 december.

förskolas vinterdag, i Rudträskbacken 
vid 2 tillfällen. Kalix Alpinas tävling 
och invigning av servicestugan i Rud-
träskbacken.

• Rockshow, samverkan med Kalix 
Musiklinje.

• Sång- & dansföreställning i Malören, 
samverkan.

• Jubileumskonsert, Kören Lyckan. 
Samverkan.

• Dansens dag, samverkan.
• Medarrangör till Friskvårdsmässan/

Må bra dagen 2016.
• Samverkansträffar med studieförbun-

den för samplanering av evenemang/
arrangemang.

• Genomfört en föreningsträff i sam-
arbete med SISU Idrottsutbildarna 
som hade integration samt barn 
och ungdomsidrott som teman. Till 
träffen bjöds alla idrottsföreningar i 
kommunen in.
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ÅRSBUDGET UTFALL AVVIKELSE

SPORTCITY 1 300 1 217 83

RENOVERING BJÖRKNÄS 2 000 847 1 153

UTEGYM 125 19 106

TAGGSYSTEM LIFTKORT 85 2 83

LEKUTRUSTNING I BADHUS, BANDYMÅL IP 90 71 19

SUMMA: 3 600 2 156 1 444

PROJEKT FRÅN 2015: 46 46 0

VASSHOLMEN VHT FÖRBÄTTRING 18 17 1

INVENTARIER RUDTRÄSKBACKEN 73 67 6

ELJJUSSPÅR ARMATURER 20 32 -12

ELLJUSSPÅR BARK 32 32 0

BREDDNING AV MILSPÅR 255 267 -12

SKIDSTADION MAKADAM/DRÄNERING 10 10 0

11.2.3 Investeringsredovisning

Fritids- och kulturnämnden
Fritids- och Kulturnämndens nettokostnader 
för investeringar har uppgått till 2 581 tkr 
under 2016.

Kvarvarande investeringsmedel 2016 för re-
novering av Björknäs ridanläggning beror på 
renoveringen startade under senhösten och 
det omfattande arbetet hann därför inte 
bli klart till årsskiftet. Innan arbetet kunde 
påbörjas så genomfördes det brand- och 
elrevision samt inspektion av Arbetsmiljö-
verket. Resultatet av dessa utgör till största 
delen prioriteringen av renoveringsarbetet.
Renoveringen av SportCity blev färdig vid 
jul och alla fakturor har inte inkommit per 
20161231.

Leveransen av utegymmet blev kraftigt 

försenad och dessutom har alla delar inte 
levererats ännu.

Taggsystemet för liftkorten har inte kunnat 
färdigställas på grund av att mjukvaran inte 
har levererats till systemet. Dock har hårdva-
ran levererats.

SUMMA PROJEKT FRÅN 2015: 408 425 -17

SUMMA NETTOKOSTNADER 4 008 2 581 1 427
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ÅRSBUDGET 40 051

KAPITALKOSTNADER 927

HELÅRSKOSTNADER 41 947

BUDGETAVVIKELSE -969

VERKSAMHETSOMRÅDE ÅRSBUDGET RESULTAT ÅRSAVVIKELSE

NÄMND OCH STAB 3 234 3 260 -26

TEKNISK FÖRSÖRJNING 12 042 14 682 -2 640

FASTIGHETSAVDELNING 9 504 7 820 1 685

BYGG OCH MILJÖ 2 982 2 808 174

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 13 216 13 377 -162

SUMMA  

NETTOKOSTNADER
40 978 41 947 -969

Ordförande Stig Carlsson
Förvaltningschef Mårten Öhman

11.3.1 Årets resultat

Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett 
underskott på 969 tkr för verksamhetsår 
2016.

Nämnd och stab redovisar ett underskott 
på 26 tkr vid årets slut.

Teknisk försörjning (exkl. VA och renhåll-
ning) redovisar ett underskott på 56 tkr. 
I det resultatet ingår underskottstäckning 
till regionaltrafiken med 970 tkr. De av-
giftsfinansierade verksamheterna redovisar 
underskott med 1340 tkr inom VA respek-
tive 1244 tkr inom Renhållning.

Renhållningens resultat beror på sänkt 
diskonteringsränta på avsättning sluttäck-
ning, osäkra kundfordringar, lägre intäkter 
verksamhetsavfall och metall, samt ökade 
förbränningskostnader på grund av ökade 
avfallsmängder i och med lägre utsortering 

av återvinningsmaterial.

Underskottet inom VA hänförs till osäkra 
fordringar samt kostnader för förorening 
av alger på vattenverk. Kapitalkostnader 
ökar även som följd av stora investeringar 
på VA-sidan. Hänsyn till detta måste tas i 
kommande taxor.

Fastighetsavdelningen har arbetat för en 
budget i balans för verksamhetsåret 2016 
trots fortsatt obalans i internhyressyste-
met (särskilt inom fastighetsdriften) samt 
oförändrad lokalvårdstaxa. Fastighetsdrif-
ten samt kost- och lokalvårdsenheten visar 
underskott medan övriga verksamheter 
inom fastighetsavdelningen har balans 
eller överskott. Överskottet inom bostads-
anpassningen tillsammans med återbetal-
ningen av fastighetsskatt efter ändring av 
taxeringsbeslut, central medfinansiering av 

nödvändiga åtgärder i köket vid Natur-
bruksskolan samt tillämpning av kompo-
nentavskrivning där vissa underhållsåtgär-
der bokförs som byte av komponenter har 
totalt sett lett till att avdelningen redovisar 
ett överskott på 1685 tkr.

Bygg- och miljöavdelningen redovisar ett 
överskott på 174 tkr vid årets slut.
Räddningstjänsten redovisar ett under-
skott på 162 tkr. Orsaken är främst högre 
kostnader än budgeterade för driften av 
fastigheten och reparation/underhåll av 
fordon och maskiner.

11.3.2 Viktiga händelser
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND;
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 
året arbetat med att färdigställa projektet 
”LIS- landsbygdsutveckling i strandnära 
läge” som innebär ett tillägg till kommu-
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nens översiktsplan. Målet med projektet är 
att öka kommunens attraktionskraft och 
främja landsbygden genom att möjliggöra 
för nya boendemiljöer, näringsverksam-
heter, turism- och friluftsanläggningar i 
attraktiva strandnära lägen.

I juni 2016 gav samhällsbyggnadsnämn-
den förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram samt riktlinjer 
för kommunens bostadsförsörjning. Arbe-
tet har varit omfattande och programmet 
med tillhörande riktlinjer beräknas kunna 
antas av fullmäktige under våren 2017.
Under året har 10 nya planprocesser star-
tats och 7 detaljplaner antagits, bl.a. har 
en ny detaljplan för del av Kalix golfbana 
antagits.

Ett 20-tal Master- och utbytesstudenter 
från LTU, som studerat en gemensam kurs 
i samhällsplanering, har genom förvalt-
ningens försorg tagit fram en analys över 
centrala Kalix. Slutresultatet har redovi-
sats och rapporten Stay, Play, Grow har 
diarieförts.
Förvaltningen har även berett praktikplats 
i åtta veckor för en civilingenjörsstudent 
inom området lantmäteri.

Teknisk försörjning har under året genom-
fört totalt cirka 30 investeringsprojekt 
motsvarande 34,2 Mkr inom gatumiljö 
och VA-nät, både i entreprenader och 
egen regi. Personalen, som samtidigt ska 
utföra ordinarie uppgifter inom driften, 
har haft en ökad arbetsbelastning. Några 
av de större projekten är ombyggnad av 
Köpmannagatan Etapp 2b delen Mor-
järvsvägen-Torggatan, utbyte av gatubelys-
ning, tryckavlopp och pumpstation Rian, 
tryckavlopp och pumpstation Tallåsvägen, 
VA Snickarvägen Nyborg, brandpostbyten, 
byte av huvudvattenledning Järnvägsgatan, 
investeringar i vattenverk och reningsverk. 
Inom området beläggning/förstärkning 
har arbeten utförts på bland annat Allévä-
gen, Stabsvägen, Centrumvägen, Lägerga-
tan och Djuptjärnsleden.

Gällande miljökrav att åtgärda genom sjö-
ledningar är Hästholmen slutförd. Arbeten 
har påbörjats för sjöledning från Nyborg, 
där avloppet tas in i Kalix reningsverk istäl-

let för biodammar, för en bättre och mer 
kostnadseffektiv drift.  Vallen-Sandviken, 
som ska tas in i Kalix avloppsledningsnät, 
beräknas att färdigställas hösten 2017. 
Sandviken-Båtskärsnäs ska även åtgärdas 
med en sjöledning och där pågår lantmä-
teriförrättning.

Andra händelser är att det nya och 
uppgraderade GIS- och kartsystemet, har 
fortsatt att utvecklas.

Vid deponin fortskrider arbetet med 
sluttäckningen enligt avslutningsplan och 
färdigställande av gasanläggning.
Arbetet med planering av kommande rese-
centrum för persontrafik på järnväg är en 
viktig framtidsfråga och arbetet fortsätter 
under 2017.

GC-väg Gammelgården delen Stenbäck-
en-Björknäs, som är ett tvåårigt projekt, 
har inletts med markförhandlingar och 
projektering för att färdigställas 2017.

Fastighetsavdelning har under året ansva-
rat för/genomfört/medverkat vid egenini-
tierade och av andra förvaltningar beställ-
da investeringsprojekt. Ramen på 5200 tkr 
har använts till energisparåtgärder som 
byte av styrenheter och ventilationsaggre-
gat, behovsstyrning av ventilation samt 
återvinning av varmvatten i bassäng. 
Vidare har ramen använts till myndighets-
krav, markåtgärder intill byggnader samt 
ny pumpstation vid Vassholmen.

Projekt, beställda av andra förvaltningar 
och som slutförts under året är renove-
ring av herrarnas och damernas dusch 
och bastu vid SportCity samt byggnation 
inkl. borrning av bergvärme vid Rudträsk-
backens nya klubbstuga. Projekt under 
färdigställande är elevbygget Skärgårdsud-
den och projekt som pågår är åtgärder 
vid Björknäs ridanläggning vilka fortsätter 
under 2017.

Den årliga satsningen på lekutrustning/
utemiljöer vid skolor och förskolor har 
skett framför allt vid Ytterbyns skola och 
förskola, Djuptjärns skola och förskola 
samt Näsbyskolan. Vid Djuptjärns skola 
och förskola samt Lyrans förskola har 

dessutom satsningar gjorts på trafiksäkra-
re utemiljöer.
Vidare har kommunen förvärvat Natur-
bruksskolan av landstinget och idag ingår 
fastigheten i internhyressystemet. En upp-
gradering samt anpassning av köket har 
gjorts och delar av produktionen i form 
av den kylda särskilda boendematen har 
flyttats från Rönngårdens kök till Natur-
bruksskolans kök.

Under året har diverse tak-, fasad- och 
markåtgärder utförts som byte av fönster 
och del av fasad inkl. målning vid Sol-
backens förskola. Dräneringsåtgärder vid 
Furuhedsskolans D-hus. Byte av fönster 
och låssystem samt uppgradering av 
brandsäkerhet/utrymningsvägar och fort-
satt renovering samt tillskapande av fler 
omklädningsrum med dusch och WC vid 
Ishallen. Nya innerdörrar vid Centrumsko-
lan. Fortsatt renovering av omklädnings-
rum samt duschrum vid Furuhedshallen. 
Omläggning och färdigställande av takåt-
gärder vid Manhemsskolans hus D.

Gällande enkelt avhjälpta hinder har till-
gänglighetsåtgärder utförts utifrån framta-
gen plan samt i samband med planerade 
underhållsåtgärder.

Avdelningen har utfört s.k. verksamhets-
anpassningar (anpassningar av lokaler 
beställda av verksamheten) vid Djuptjärns 
skola har fler lärararbetsplatser tillskapats 
och vid Fyren har anpassningar utförts i 
samband med flytt av fritidsverksamhet 
från gymnasiesärskolan.

Under året har förvaltningen medverkat 
i arbetet att ordna fler boendeplatser för 
nyanlända.

Det kostpolitiska programmet har revide-
rats och kost- och lokalvårdsverksamhet-
ens ledningsstruktur har omorganiserats.

Bygg- och miljöavdelningen omfattar 
både samhällsbyggnadsnämndens och 
jävsnämndens ansvarsområden. Inom 
livsmedel och miljöbalkens område 
(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
har traditionellt myndighetsarbete i form 
av inspektioner, granskning av rapporter, 
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hantering av anmälningar och tillstånds-
ansökningar utövats.

Tillsynsarbetet har skett utifrån den fast-
ställda tillsynsplanen. 65 % av de planera-
de tillsynerna enligt tillsynsplanen genom-
fördes under 2016. Vakanser och ökade 
arbetsbelastning var orsaken till att 100 % 
inte kunde uppnås. En projektanställning 
är gjord för att utföra den tillsyn som inte 
genomfördes under året enligt planen.

Livsmedel; frityroljors kvalité kontrollera-
des med hjälp av TPM-test, Total Polar 
Materials. Kontinuerlig livsmedelskontroll 
har utförts genom inspektioner, rengö-
ringskontroller och provtagning. Samtliga 
vattenverk har kontrollerats. Totalt har 
117 livsmedelskontroller utförts under 
2016, jämfört med 62 stycken utförda 
kontroller 2015. Länsstyrelsen har gjort 
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en revision på Kalix kommuns livsmedel-
skontroll. Livsmedelsverkets föreskrifter 
om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 
2005:21) som träder i kraft den 1 januari 
2017 ställer bland annat krav på bered-
skapsplan vilket också påpekades vi 
revisionen. Lagkrav inom livsmedeltillsyn 
som trätt i kraft under 2016 är tex krav på 
näringsberäkning, gäller större produktio-
ner, enligt märkningsförordningen.

Hälsoskydd; inspektion av samtliga försko-
leverksamheter är utfört under 2016.

Kartläggning och registrering av nya till-
synsobjekt tobak och receptfria läkemedel 
(18 respektive 10 nya objekt).

Serveringstillstånd; under 2016 så hade 
32 verksamheter serveringstillstånd i Kalix 
kommun, varav 17 stycken var tillfälliga 

serveringstillstånd.

Miljöskydd: förorenade områden som 
Båtskärsnäs samt gamla OK i Töre. I övrigt 
löpande miljötillsyn. Under 2016 har det 
kommit ett nytt 15:e kap i miljöbalken 
som stämmer bättre överens med EU:s 
avfallsdirektiv.
Strandskydd: ca 48 stycken ansökningar 
om dispens har handlagts under året.
Plan- och bygglagstiftningens område; 
bygglov gällande flerbostadshus Prästen 
och Nyköping, bygglov för transforma-
torstationer, förbättring av nätkvalitén 
på elleveranser i ett flertal byar i Kalix och 
bygglov för kurar IP-Only, expandering av 
fibernät. Lagkrav gällande fastställande av 
energiförbrukning i byggnader har införts 
under 2016.
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Attefallsbyggnationerna har under 2016 
minskat från 58 anmälningar under 2015 
till 44 anmälningar 2016. Av dessa har 18 
avsett komplementbyggnader.

Nedskräpning/förfallna tomter har hand-
lagts i enlighet med de sanktionsmöjlighe-
ter som finns till förfogande. Ärendena är 
resurskrävande och ger inte alltid önskat 
resultat.

Övrigt: För samsyn, råd och stöd inom 
bygglovshanteringen har en grupp bildas 
inom länet med två träffar årligen. 
Medverkan i Miljösamverkan Norrbotten, 
ett 3-årigt projekt som är ett forum för 
samverkan, där länets kommuner deltar. 
Avdelningen är även delaktig i länspro-
jekten PIK, projektinriktad kontroll för 
livsmedelskontrollen, där inspektörer 
från länets kommuner, länsstyrelsen och 
livsmedelsverket träffas. Avtal med EDP, 
gällande handläggarstödet Vision, Bygg- 

och miljöreda, har tecknats.

Vid räddningstjänsten har tillsynsarbetet 
utgått utifrån den fastställda tillsynspla-
nen. Av de planerade tillsynerna enligt 
planen är 50 % genomförda. Orsaken till 
att 100 % inte nåtts är sjukskrivningar och 
prioritering av andra arbetsuppgifter. De 
tillsyner som inte är genomförda kommer 
att genomföras under första halvåret 
2017.
Larmfrekvensen har varit normal under 
året och inga större händelser har inträf-
fat. Sammanlagt har 247 stycken insatser 
genomförts. Glädjande är att både brand 
i byggnad och trafikolyckor minskat i 
antal i jämförelse med 2014 och 2015, 
däremot har antalet utryckningar i väntan 
på ambulans ökat med 100 % i jämförelse 
med 2015.

Den omorganisation som genomfördes 1 
januari 2014 har utvärderats. Nämnden 

har beslutat avgränsa utvärderingen till 
att omfatta de ekonomiska och arbets-
miljömässiga målsättningar med den nya 
organisationen. Utredaren drar samman-
fattningsvis slutsatsen avseende arbetsmil-
jö, att målet om förbättrad psykosocial 
arbetsmiljö uppfyllts och att detta förkla-
ras av omorganisationen och avseende 
ekonomi, att målet om budget i balans 
inte uppfyllts men att detta inte förklaras 
av organisationsförändringen.
Samverkansarbetet mellan räddningstjäns-
terna i länet (10 kommuner) har under 
året bestått i huvuddel av att skapa en 
samsyn avseende ett gemensamt lednings-
system och tillsynsmodell. Den tidigare 
upphandlingen av ett gemensamt verksam-
hetsstöd överklagades och domen blev att 
en ny upphandling skall genomföras. En 
ny upphandling är genomförd, tilldelnings-
beslut är fattat och ingen överklagan den-
na gång. Införandet av verksamhetsstödet 
kommer att startas första kvartalet 2017.
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Teknisk Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
försörjning 2016

Cykelvägar (GC vägar 3 000 64 2 936
reinvesteringar)

Småbåtshamnar 100 56 44

Parker/Grönområden 0
/Lekplatser

Brandposter 2 500 875 1 625

Köpmannagatan  5 000 4 248 752
Etapp 2

Resecentrum 14 000 144 13 856

Delsumma riktade 24 600 5 387 19 213
medel

Projektering Trafik 300 335 -35
& Mark

Arbetsmaskiner och 200 141 59 
redskap

Markinköp 200 350 -150

Skolgatan ny  375 360 15
sträckning

Cirkulation Nygatan- 500 2 498
Centrumvägen

Cirkulation Postgatan- 500 301 199
Centrumvägen

Beläggning/ 2 225 2 527 -302
förstärkning

Trafiksäkerhetsåtgärder 200 142 58

Trafikbelysning 1 200 1 285 -85

Delsumma RAM  5 700 5 500 200
TRAFIK OCH MARK

Riktade satsningar Gammelgården-Björknäs. Flerårigt projekt. Markförhandlingar 
genomförda. Byggnation påbörjas 2017. Begäran om överföring av kvarvarande 
medel kommer att göras.

Siknäs hamn

Miljödesign har budget. Mellanparksvägen byggd. Parkbältesgatan pågår.

Byte av brandposter. Flerårigt projekt.

Delen Morjärvsvägen - Torggatan. Beläggning utförs 2017. Begäran om överföring 
av kvarvarande medel kommer att göras.

Persontrafik järnväg vid Vitvattenvägen. Flerårigt projekt. Beviljade riktade medel 
överförs till kommande år tills projektet är skutfört. Tidplan beror på externa beslut.

Begäran om överföring av 19171 till 2017 kommer att göras.

Kommande investeringsobjekt. Färdigställa Köpmannagatan Etapp 3.

Arbetsmaskiner och redskap.

Lantmäterikostnader Töre tätort.

Bl.a. Stabsvägen, Allévägen, Centrumvägen och Djuptjärnsleden.

Farthinder och belysning vid övergångar.

Byte av belysning enligt plan 2016 (1500 st). Samförläggning med Vattenfall 
nedläggning.

RIKTADE MEDEL (24600)

RAM TRAFIK OCH MARK (5700)
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Teknisk Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
försörjning 2016

Miljökrav

Sjöledningar 4 000 3 151 849

Rian-Åkroken pump- 1 301 963 338
station, utredning 
hela området 
inkopplingar mot 
Gammelgården och 
Börjelsbyn

Innanbäcken- 450 345 105
Tallåsvägen 
omläggning

Miljökrav Ytterbyn  
15:60

Miljökrav Ytterbyn 
10:44

Miljökrav Ytterbyn 
10:35

Övergripande

Nödavlopp P 107

Projektering 1 500 1 439 61

Arbetsmaskiner  200 177 23
och redskap

Investeringar Vatten- 500 436 64
verk maskinell 
utrustning

Investeringar Renings- 500 586 -86
verk maskinell 
utrustning

Nytt datasystem  500 413 87
överordnat

Ledningsnät

Torggatan/ 1 500 2 003 -503
Köpmannagatan VA

Återställning VA 1 500 1 883 -383

Nyanslutningar 0 -204 -204

Inläckage Nyborg 2 000 655 1 345

1. Slussen-Risön 2. Sandviken-Bredviken 3. Hästholmen – Nyborg 4.Sandviken-Båt-
skärsnäs (2017) 5.Vallen-Näsbyn. P24 Skärgårdsudden. Överfört 3283’ från 2015.

1150 m grävning, tryckavlopp. Överfört 1301 från 2015.

Inkoppling till kommunala nätet. 250 m pumpstation. Överfört 450’ från 2015.

Ytterbyn 15:60 markbädd. Utförs jan/feb 2017. Medel (200 tkr) överförda till 
rambudget 2016.

Markbädd. Medel (200 tkr) överförda till rambudget 2016. Utförs jan/feb 2017.

Markbädd. Medel (200 tkr) överförda till rambudget 2016. Utförs jan/feb 2017.

Åtgärdas i samband med sjöledning. Medel (250 tkr) överförda till rambudget 
2016.

Projekteringar för projekt 2017 och framåt.

Arbetsmaskiner och redskap.

Maskininvestering. UV-ljus, elsanering m.m. datatrafik.

Nyinvestering i pumpar både avlopp och renvatten.

Datasystem för styrning av VA anläggningar.

VA arbeten Torggatan i samband med ombyggnad Köpmannagatan.

Återställningsarbeten efter VA-arbeten.

Beroende på förfrågningar.

Åtgärder avloppsnät.

RAM VA (21 500 ÅR 2016 SAMT RESTERANDE ÖVERFÖRDA FRÅN 2015 = 26 485)

11.3.3 Investeringsredovisning
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Teknisk Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
försörjning 2016

Ledningsnät forts

Rönnvägen 500 0 500

Mätkammare 50 106 -56
Törefors/Sören

Lingonstigen, Älgstigen  500 344 156
matarledning

Skolgatan VA 700 700 0

Järnvägsgatan vatten  2 000 1 141 859
huvudledning

Ny vattenledning Kalix- 1500 1469 31
Kbg inkl. anslutning

Mindre femkammar- 200 0 200
brunnar (mätbrunnar)

Snickarvägen Nyborg,  2300 1 614 686
vatten och avlopp

Kalix vattenverk  300  145 155
verksamhetsområde

Avloppsrening

Yttre renovering  200 160 40
pumpstationer/verk

Kalix RV ombyggnation 700 560 140

Sangis RV 500 427 73

Kalix RV stängsel 500 529 -29

Töre RV 300 320 -20

P24 Skärgårdsudden 250 185 65

P3 Kalixbron 250 258 -8

Ofördelad ram 1 784 2 910 -1 126

Komponentavskrivning   595 -595
byte komponenter 
ventiler m.m.

Delsumma VA-RAM 26 485 23 310 3 175

Komponentavskrivning   22 -22
byte komponenter, 
fasad deponi

Summa totalt
teknisk försörjning 56 785 34 219 22 566

Utförs 2017.

I anslutning till tidigare ledning.

Problem med tryck lingonstigen.

Ny ledning samt anslutning till tidigare nedlagd.

Senareläggs.

350 m vatten, 100 m Vatten och Avlopp, vägövergångar.

Väg innanför stängsel.

Yttre ombyggnader.

Riva AVR-silo bygga pumpförvaring.

Värme, ventilation, styr, övervakning.

Staket/stängsel.

Färdigställande riva silo, yttre arbeten förråd.

Bygga om station invändigt.

Bygga om station invändigt.

Omfördelat 850 tkr från övriga projekt inom miljökrav. Kvarstående del på nyborg-
sledning. Mjölnarvägen och Kaptensvägen renovering VA. Ledningar under E4
Innanbäcken i samband med Trafikverkets ombyggnation.

Ombokning från drift.

11.3.3 Investeringsredovisning
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Fastighets- Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
avdelningen 2016

Termostatventiler, reglercentraler, motorvärmarhuvuden.

Furuhedsskolan, Manhemsskolan, Simhallen.

Värmepumpsinstallation.

Furuhedsskolan.

Insikten, Furuhedsskolan, Naturbruksskolan, Manhemsskolan, Ytterbyns skola, 
Folkets Hus Kalix.

Dränering Furuhedsskolan hus D.

Slutförs 2017.

Överfört från 2015. Slutfört 2016.

Överfört från 2015. Slutfört 2016.

Fördelas i samråd med utbildningsförvaltningen.

Slutförda/fakturerade projekt från 2015.

SBN har tillförts medel från KS för köp av fastigheten.

Överförts från bokade driftkostnader.

RAM (5200)

RIKTADE MEDEL INKL. ÖVERFÖRT FRÅN 2015

11.3.3 Investeringsredovisning

Energiåtgärder

Byte styrenheter 700 621 79

Ventilationsaggregat 1 250 1 026 224

Återvinning varm- 700 667 33
vatten i bassäng

Behovsstyrning  350 424 -74
ventilation

Myndighetskrav/ teknikuppgradering

Åtgärder revisioner/  500 298 202
besiktningar m.m.

Övrigt

Markåtgärder intill  1 500 1 413 87
byggnader

Pumpstation  200 254 -54
Vassholmen

Delsumma 5 200 4 703 497

Elevbygge Skärgårds- 600 600 0
udden

SportCity Dusch/  907 895 12
Bastu (herrarna)

Rudträskbacken 759 687 72

Lekutrustning skolor  500 530 -30
och förskolor

Övrigt 0 259 -259

Delsumma 2 766 2 971 -205

Totalt ram och  7 966 7 674 292
riktade medel

TILLKOMMANDE

Köp/åtgärder  5 731 5 406 325
Naturbruksskola

Komponentavskrivning  0 1 523 -1 523
/byte komponenter

Delsumma 5 731 6 929 -1 198

Summa totalt  13 697 14 603 -906
fastighetsavdelningen
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Bygg & miljö Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
 2016

Räddnings- Årsbudget Resultat Avvikelse Kommentar
tjänsten 2016

RAM (200)

RAM (200)

11.3.3 Investeringsredovisning

Finansiering av nytt  200 197 3
datasystem

Summa totalt bygg- 200 197 3
och miljö

Personlig skydds- 400 400 0
utrustning och
räddningsmaterial

Summa totalt  400 400 0
räddningstjänst
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ÅRSBUDGET 381 680

KAPITALKOSTNADER 2 539

HELÅRSKOSTNADER 377 980

BUDGETAVVIKELSE 6 239

VERKSAMHETSOMRÅDE ÅRSBUDGET RESULTAT ÅRSAVVIKELSE

POLITIKERKOSTNADER 900 927 -27

FÖRVALTNINGSÖVER- 

GRIPANDE FUNKTIONER
33 271 32 535 736

HÄLSO- OCH  

SJUKVÅRDSENHET
25 625 27 193 -1 568

ÄLDREOMSORG 190 210 193 611 -3 401

INDIVID- OCH  

FAMILJEOMSORG
60 010 57 522 2 488

INTEGRATION 141 -7 020 7 161

STÖD OCH OMSORG  

TILL PERSONER MED FUNK-

TIONS- 

NEDSÄTTNING

74 062 73 212 850

SUMMA NETTOKOSTNADER 384 219 377 980 6 239

Ordförande Maud Lundbäck
Förvaltningschef Anna-Lena Andersson

11.4.1 Årets resultat

Driftsredovisning

Socialförvaltningen ansvarar - på uppdrag 
från socialnämnden och utifrån gällande 
lagstiftning - för socialtjänsten i kommunen. 
Förvaltningens ansvarsområden omfattar 
individ- och familjeomsorg, kommunal 
hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre 
och funktionshindrade.

Vår vision: ”Socialförvaltningen ska vara 
lättillgänglig för alla medborgare, insatserna 
ska vara av god kvalitet, vara kostnadseffek-
tiva och ges av professionell personal”

Socialnämnd
Socialnämnden visar för året ett överskott 
mot budget med ca 6,2 mkr. Överskottet är 

helt att hänföra till Integrationens verk-
samhetsområde som lämnar ett överskott 
om ca 7,2 mkr. Under hösten 2015 ökade 
mottagandet av ensamkommande barn och 
under 2016 har verksamheten omfattat i 
medeltal 77 ensamkommande barn. Dock 
underskrider detta det antal barn kommu-
nen enligt avtal skulle ha tagit emot under 
2016, vilket bidrar till en del av överskottet. 
Migrationsverket har haft en stor eftersläp-
ning på återbetalning av ersättningar så i 
resultatet ingår även ersättningar för 2015. 
För att erhålla full ersättning för samtliga 
placerade ensamkommande barn kräver 
Migrationsverket att myndighetsutövning 
är säkerställd. Detta har inneburit en stor 

arbetsbelastning då Individ- och famil-
jeomsorgen som har problem med stor 
personalomsättning och svårigheter att 
rekrytera behörig personal. Personalen inom 
socialtjänsten har gemensamt bidragit till 
att full ersättning erhållits för insatserna.

Övriga verksamheter inom socialförvaltning-
ens område har för året ett underskott mot 
budget med totalt 1,0 mkr.

POLITIKERKOSTNADERNA under året 
uppgår till 0,9 mkr och visar ett mindre 
underskott mot budget.

FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA FUNK-
TIONER lämnar ett budgetöverskott om 
0,7 mkr. Inom området redovisas bl.a. 
kostnader för färdtjänst liksom förvaltning-
ens leasingbilar. Färdtjänsten har för året 
ett underskott om 0,6 mkr mot budget, 
föranlett av såväl ökat antal resor som 
prisökningar. Under året har förvaltningen 
bytt ut sin park av leasingbilar och området 
belastas med merkostnader om ca 0,3 mkr 
för övermil och reparationer. Dessa un-
derskott kompenseras av nämndens reserv 
för oförutsedda kostnader samt av externa 
prestationsmedel från Socialstyrelsen.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN 
visar för året ett underskott om 1,6 mkr. 
Svårigheter med att rekrytera vikarierande 
sjuksköterskor/distriktssköterskor i tillräcklig 
omfattning inför semestrarna, har lett till att 
inhyrd personal anlitats, för att säkerställa 
att patientsäker vård kan upprätthållas. 
Kostnaden för personal och bemanning 
överstiger budget, vilket till största delen be-
ror ökad sjukfrånvaro. Därutöver visar även 
kostnaderna för tekniska hjälpmedel och 
sjukvårdsmaterial ett underskott, ca 1 mkr. 
Skatteväxlingen har inte sedan övertagandet 
av hemsjukvården kompenserat utfallet av 
kostnaderna.

ÄLDREOMSORGEN INKLUSIVE KORT-
TIDSENHETEN lämnar för året ett under-
skott om sammanlagt 3,4 mkr. I resultatet 
ingår de stimulansmedel som erhållits 
för ökad bemanning av äldreomsorgen, 
4,3 mkr. Personalkostnaderna inom de 
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särskilda boendena och det ordinära 
boendet lämnar för året ett underskott mot 
budget med totalt 3,9 mkr trots de erhållna 
stimulansmedlen från Socialstyrelsen. Såväl 
ökade sysselsättningsgrader som glesare 
helgtjänstgöring (fram till början av juni) 
har haft stor påverkan på utfallet, men även 
verksamhetsökningar inom framförallt det 
ordinära boendet, samt fortsatt högre sjuk-
frånvaro. Underskotten i personalkostna-
derna kompenseras endast delvis av högre 
intäkter samt av att införandet av digitala 
trygghetslarm genererat lägre kostnader 
än förväntat. Korttidsenheten har för året 
ett underskott om 1,4 mkr mot budget. 
Anpassningsåtgärder i form av sänkt täthet 
har inte kunnat verkställas fullt ut, högre 
bemanning har krävts bl.a. nattetid. Bristen 
på särskilt boendeplatser och korttidsplatser 
har dessutom genererat 0,5 mkr i merkost-
nader för ersättningar till landstinget avseen-
de medicinskt utskrivningsklara patienter.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN visar 
ett överskott mot budget med 2,5 mkr. 
Överskottet är att hänföra till att placerings-
kostnader avseende barn och unga för året 
har minskat. Jämfört med föregående år 
har kostnaderna minskat med 2,3 mkr och 
jämfört med budget är överskottet 2,7 mkr. 
Försörjningsstödet har ett underskott om 
ca 1,9 mkr mot budget. Underskottet i 
försörjningsstödet täcks delvis av att arbets-
marknadsenheten lämnar ett överskott om 
ca 1,6 mkr, varav ferieverksamheten utgör 
0,4 mkr.

INTEGRATIONENS OCH ARBETSMARK-
NADSENHETENS VERKSAMHET finan-
sieras delvis av de medel som erhålls från 
Migrationsverket och medel för arbetsmark-
nadsinsatser och lämnar ett överskott.

STÖD OCH OMSORG TILL PERSONER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR visar 
ett budgetöverskott om 0,8 mkr. Överskot-
tet härrör främst från den dagliga sysselsätt-
ning där bl.a. försäljningsintäkterna ökat. 
Området för personlig assistans har under 
hösten haft en kostnadsökning i och med 
att nya ärenden tillkommit, men framförallt 
av att Försäkringskassan tillämpar nya be-
dömningar avseende den statliga assistan-
sersättningen enligt 51 kap. 2 § socialförsäk-
ringsbalken Personlig assistans.

11.4.2 Viktiga händelser
FÖRVALTNINGEN ÖVERGRIPANDE

En övergripande ledningsstrategi är framta-
gen under hösten 2016.

Vi ser att insatser inom det ordinära 
boendet ökat kraftigt hösten 2016 och 
vi ser ett ökat behov av fler platser inom 
särskilt boende. Vi ser även att bristen på 
korttidsplatser kvarstår, vilket är grundat 
på att korttidsplatser upptas av personer 
som väntar på erbjudande om särskilt 
boende. Arbetet för att möta upp detta har 
intensifierats under året. Det finns ett behov 
av ytterligare ca 20 särskilt boende platser 
för äldre.

Bostadsbristen har stor påverkan på för-
valtningen och under året har förvaltningen 
arbetat med bostadsfrågan på bred front.

Då förvaltningen de två senaste åren haft 
en ökad sjukfrånvaro och höga kostnader 
för detta så har en riktad satsning gjorts 
under hösten 2016 med fortsatt arbete 
2017. Ambitionen är att sänka sjukfrån-
varon, höja frisknärvaron och förbättra 
arbetsmiljön.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE (AAG)
Socialnämnden tog i december 2015 beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att förändra inriktningen avseende Attraktiv 
Arbetsgivare (AAG). Socialnämnden 
bedömde att en anpassning var nödvändig 
för att införandet av AAG skulle bli hållbart 
i relation till de ekonomiska förutsättningar 
som socialnämnden har. Förslaget utgick 
ifrån att medarbetare även i fortsättningen 
ska erbjudas heltider samt att verksamhe-
terna så långt det är möjligt erbjuder färre 
helger än varannan helg samt minimerat 
antal delade turer.

I februari 2016 togs beslut i kommunfull-
mäktige, att ändra inriktningen i AAG enligt 
socialnämndens förslag och arbetet med 
att genomföra förändringarna har pågått 
under större delen av 2016. Våren ägnades 
åt en process och förhandlingar med 
kommunal för att skapa och sjösätta ett 
resursteam bestående av de medarbetare 
som är övertaliga i och med det förändrade 

beslutet. I resursteamet kom även medar-
betare som konverterar in på tillsvidarean-
ställning att ingå. I samband med de nya 
förutsättningarna var kommunals och Kalix 
Kommuns lokala avtal kring AAG ej längre 
tillämpbart och sades därför upp.

Under våren tog förvaltningen fram ett 
upplägg för resurssamverkan genom 
tillskapande av samverkansgrupper och 
ett resursteam att gälla från början av sep-
tember. Detta innebar att processen kunde 
genomföras utan att varsel eller uppsäg-
ningar blev aktuella.

Under hösten har schemaprocessen setts 
över vid ett antal tillfällen. Huvudfokus har 
varit att främja resurssamverkan inom sam-
verkansgrupperna samt att nyttja resurstid.
I början av december återupptogs även 
implementeringen av nya enheter med plan 
för att färdigställas under 2017.

BISTÅNDSENHETEN
I slutet av året har ett förslag till omorgani-
sation avseende biståndsenheten utarbetats 
och kommer att verkställas från och med 
januari 2017. En ny enhetschef har rekryte-
rats och verksamheten kommer framöver 
att ligga inom Individ- och familjeomsorgen 
där myndighetsutövningen då blir samlad.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN
Arbetet med att upprätta samordnade 
individuella planer inom hemsjukvården har 
uppmärksammats positivt i länet och även 
i landet. Nämnden har under året antagit 
riktlinjer för att tydliggöra när en person 
kan skrivas in i kommunens hemsjukvård.

Det faktum att många äldre i ordinärt 
boende är sjuka eller har ökade behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser efter utskriv-
ning från sjukhus, har medfört ökad ar-
betsbelastning för samtliga yrkeskategorier, 
vilket gett ett ökat vikariebehov för hemsjuk-
vårdens sjuksköterskor. För sjuksköterskor 
inom särskilda boenden har sjukfrånvaron 
ökat markant, vilket också avspeglas i öka-
de personalkostnader. Det har ställts höga 
krav på ett aktivt rekryteringsarbete för att 
säkra personaltillgången.
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Ett projekt via Norrbottens kommuner med 
GPS som hjälpmedel har testats med hjälp 
av arbetsterapeuterna där utvärdering nu 
pågår. Förberedelser har gjorts för att häl-
so- och sjukvårdspersonalen ska övergå till 
dokumentation enligt nationell klassifika-
tion (ICF), vilket krävs för korrekt statistik-
rapportering till Socialstyrelsen.

ÄLDREOMSORGEN
Från Socialstyrelsen erhållna stimulansme-
del för ökad bemanning inom äldreomsor-
gen, totalt för 2016 4,3 mkr, har använts 
för att stärka bemanningen inom särskilt 
boende.

Det projekt som startade i april 2015 
- innebärande att vi testar digital nattillsyn 
via webbkamera till brukare som är aktuella 
för nattillsyn - har fortsatt under 2016. 
Arbetet sker i dialog och samklang med 
biståndshandläggare och berörd bruka-
re. Projektet ska utvärderas 2017-02-28. 
Brukare med digital nattillsyn följs upp 
fortlöpande. Digital nattillsyn är nu första 
hands alternativet vid biståndsbedömning.

Under året har arbetet med att byta ut ana-
loga larm till digitala fortsatt och samtliga 
av de analoga larmen är utbytta.

Kalix har en högre andel äldre än jämför-
bara kommuner och en lägre grundbe-
manning än flera andra kommuner både 
i länet och i landet. Inom det ordinära 
boendet ökar de beviljade insatserna för 
brukare. Personer skrivs snabbare ut från 
slutenvården, innebärande att de vistas 
brukare i hemmet med ett större vård- och 
omsorgsbehov än tidigare. I jämförelse 
med föregående år har totalt antal utförda 
timmar hemtjänst ökat med 11,8 % samt 
hushållen med 16,7 % . Även inom särskilt 
boende har brukarna, redan när de flyttar 
in, ett större omvårdnadsbehov med mul-
tidiagnoser som periodvis kräver en högre 
personaltäthet.

Sjuklönekostnaderna ligger fortsatt på hög 
nivå och från november 2016 finns avsatt 
en resursperson som arbetar intensivt med 
att analysera sjuklönekostnaden per enhet 
gemensamt med ansvarig enhetschef. Ar-

betet fortsätter under 2017 och effekterna 
kommer att följas upp kontinuerligt.
Under 2016 har det varit fortsatt fokus 
på enhetschefers arbetsmiljö med mål att 
förbättra förutsättningar för ett nära ledar-
skap. Arbetsmiljön för enhetschefer inom 
socialförvaltningen är ett övergripande 
gemensamt ansvar för kommunens ledning. 
Arbetet med en handlingsplan har pågått 
under 2016 för att åtgärda de brister och 
krav arbetsmiljöverket vid sitt inspektions-
besök i slutet av 2015 gjorde gällande.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 
(IFO)
Med anledning av att det är svårt att rekry-
tera socionomer och den stora persona-
lomsättningen inom IFO, har två adminis-
tratörer anställts under året. Syftet är att 
avlasta handläggarna med administrativa 
arbetsuppgifter.

Bristen på bostäder gör att arbetssitua-
tionen för personalen påverkas negativt. 
Personalen möter kvotflyktingar, ensam-
kommande barn och boende i Kalix som 
av olika skäl behöver bostad och kan inte 
tillgodose behovet. Det är en svår påfrest-
ning för de som behöver bostad, men även 
för personalen som ska lösa situationen på 
olika sätt. En konsekvens av detta blir t.ex. 
att vuxna blir placerade på behandlingshem 
då bostadssituationen inte kan lösas.

STÖD OCH OMSORG TILL PERSONER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Inom psykisk hälsa har ett arbete skett 
med syfte att stärka samverkan i huvudsak 
emellan landstinget (NLL) och kommunen. 
Inom kommunal psykiatrin (inkl. neuropsy-
kiatrin) är en inventering i samverkan med 
Socialstyrelsen gjord och en handlingsplan 
är utarbetad. Arbetet fortskrider flera år 
framåt, handlingsplaner lokalt och regio-
nalt är utarbetade med syfte att förbättra 
gemensamma överenskommelser mellan 
kommun och NLL i huvudsak vad gäller 
Samordnade individuella planer (SIP). 
Styrgrupp är utsedd och arbetet fortsätter 
under 2017 och framledes.

Boende för personer med psykisk sjukdom 
kräver en översyn.

Att bredda utbudet av aktiviteter inom 
dagliga verksamheter har varit och är ett 
profiterat arbete med syfte att på ett bättre 
sätt kunna tillgodose individuella önskemål. 
Under 2016 har det tillskapats ett antal 
nya jobb/aktiviteter, fortsatt arbete sker för 
att ytterligare förbättra utbudet samt att 
matcha rätt aktiviteter mot enskilda indivi-
der, detta arbete fortskrider kontinuerligt.
För att öka kompetensen hos medarbetare 
inom Stöd och omsorg har ett antal ut-
bildningstillfällen genomförts, vår utbild-
ningsplan fullföljdes, innehållet var att öka 
kunskapen bland annat inom Motiverande 
samtal (MI), Värdegrund, Palliativvård, 
Handledning/Pedagogiskt ledarskap samt 
kunskapsförstärkning inom psykiatrin – 
diagnoser, bemötande och förhållningssätt. 
Brukarmedverkan är stor inom Stöd och 
omsorg, detta genom att alltid arbete med 
brukaren i centrum. Arbetet fortskrider med 
att förbättra och öka de Samordnade indi-
viduella planerna (SIP) samt att ha aktuella 
genomförandeplaner. Dessa arbeten och 
kompetenshöjande åtgärder skall generera 
en större delaktighet och en större möjlig-
het till en meningsfull vardag.

Medarbetare inom Stöd och omsorg har 
arbetat aktivt, i avseende att marknadsfö-
ra verksamheten, genom deltagande på 
Jobbmässor och skolor. Praktikplatser för 
studenter inom Socionomprogrammet och 
elever inom Vård- och omsorgscollege har 
erbjudits under hela 2016.
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ÅRSBUDGET UTFALL AVVIKELSE

IT-UTRUSTNING 340 340 0

CARPORTAR 565 565 0

INVENTARIER HSE 143 142 1

INVENTARIER ÄO 390 390 0

INVENTARIER IFO 210 210 0

INVENTARIER HO 181 179 2

INVENTARIER HEMTJÄNSTENS HUS 136 135 1

UTEMILJÖER 35 35 0

SUMMA NETTOKOSTNADER 2 000 1 996 4

11.4.3 InvesteringsredovisningInom samtliga verksamheter har ny- och re-
investerats i inventarier, datorer och annan 
utrustning. För att möta de nya hygienreg-
lerna avseende hanteringen av arbetskläder 
har anskaffningen av utrustning påbörjats i 
första hand till Hemtjänstens Hus.
Förvaltningen har under året investerat i 
carportar till bl.a. hälso- och sjukvårdsen-
hetens leasingbilar. Inom hälso- och sjuk-
vårdsenheten har även investerats i kodlås 
för att höja säkerheten.

Inom äldreomsorgen har utbyte av 
medicinskåp skett i vissa enheter i syfte att 
uppnå en högre grad av säkerhet. Stöd och 
omsorg har i huvudsak reinvesterat i inven-
tarier/möbler för de allmänna utrymmena 
inom de särskilda boendena enlig LSS, samt 
fortsatt arbetet med att tillgodose behovet 
av datorer inom personlig assistans. Beho-
vet av att förbättra den fysiska arbetsmiljön 
- stolar, bord och skärmar - för de personer 
som arbetar administrativt har påbörjats 
samt ingår i fortsatt plan år 2017.

Inom Individ- och familjeomsorgen har 
lokalerna anpassats för att få fler kontors-
rum, men även för att höja säkerheten för 
personalen. Inköp av stolar och skrivbord 
för bättre ergonomi, men även utrustning 
för att öka flexibiliteten. Förbättringar i form 
av ljudisoleringen mellan samtalsrummen.
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ÅRSBUDGET 336 018 

KAPITALKOSTNADER 13 109

HELÅRSKOSTNADER 346 391

BUDGETAVVIKELSE 2 736

ÅRSBUDGET RESULTAT ÅRSAVVIKELSE

FÖRSKOLA OCH FRITIDS 50 691 53 379 -2 680

FRIA FÖRSKOLOR 11 700 14 092 -2 392

FÖRSKOLEKLASS 5 072 4 400 672

GRUNDSKOLA ÅK 1-9 79 059 80 451 -1 403

FRISKOLA 10 300 10 758 -458

ÖVRIGA KOSTNADER 74 991 70 447 4 544

LOKALKOSTNADER GRU 34 705 34 942 -237

GYMNASIET 72 990 68 853 4 137

KOMVUX 9 619 9 069 550

SUMMA NETTOKOSTNADER 349 127 346 391 2 736

Ordförande Sven Nordlund
Förvaltningschef Charlotte Sundqvist

11.5.1 Årets resultat

Driftsredovisning

Utbildningsnämnd
Utbildningsnämndens resultat slutar på ett 
överskott på 2,74 mkr för 2016. De olika 
huvudindelningarna bidrar enligt följan-
de; Grundskola – 1,95 mkr, Gymnasiet 
+4,14 mkr och Komvux +0,55 mkr.

Inom huvudgruppen Grundskola upp-
går resultatet för förskola och fritids till 
- 2,7 mkr. Det kommer delvis från det 
faktum att vissa förskolor har lediga 
platser och som en konsekvens delas inte 
all budget ut utan blir kvar centralt. Det 
krävs dock att förskolorna klarar av att 
anpassa personalstyrkan till ett minskan-
de barnantal för att inte underskott skall 
uppstå. Flera enheter redovisar därför 
underskott på helåret då de konstaterar 
att anpassningsbehoven har varit stora. 
Därutöver har vikariekostnaderna vida 
överstigit budgeten vilket till stor del bidrar 

till underskottet. Barnantalet väntas öka 
igen under våren 2017. Budgeten till fria 
förskolor har inte räckt utan verksamheten 
visar ett underskott på -2,4 mkr. Det beror 
på ökat barnantal men också på en något 
för lågt räknad budget när det gäller bi-
dragsnivåerna. Fritids uppvisar ett resultat 
på -0,2 mkr men bör ses tillsammans med 
förskoleklassverksamheten då samläsning 
sker under samlad skoldag. Förskolaklas-
sen uppvisar ett överskott på 0,7 men har 
tillsammans med fritids ett överskott på 
0,5 mkr.

Resultatet för grundskolan (åk 1- 9) upp-
går till -1,4 mkr på helåret. Budgeten för 
barn i behov av stöd som ingår i området 
grundskola har inte räckt utan resultatet 
för den verksamheten uppgår till -1,9 mkr. 
Tack vare att viss förstärkning i F-åk 3 
har kunnat finansieras via skolverkets så 

kallade Lågstadiesatsningen på 2,7 mkr 
har budgeten tillsammans med den externa 
intäkten nästan räckt. Budgeten för mo-
dersmål /Svenska som andraspråk (SVA) är 
överskriden med 1,7 mkr men intäkter från 
migrationsverket har uppgått till 4,5 mkr 
för grundskolan vilket täcker denna ökning 
men intäkterna har medfört att extra 
resurser har kunnat finansieras. Budgeten 
till friskolan visar också underskott på 
-0,45 mkr. Det beror på ett ökat elevantal 
men också på en något för lågt räknad 
budget när det gäller bidragsnivåerna.

Området övriga kostnader redovisar ett 
överskott på 4,5 mkr. Området omfattar 
bland annat skolskjutsarna som ger ett 
överskott på nästan 0,8 mkr som främst 
uppstått tack vare en låg indexuppräkning 
av avtalen. Inom området återfinns också 
ansvaret för särskola och elevhälsa (+0,3 
mkr), budget för tre specialpedagoger/tal-
pedagog inriktat mot förskolan (+0,3 mkr), 
kompetensutvecklingsmedel (+0,2 mkr), 
externa intäkter på 1,8 mkr där kostnader-
na återfinns inom andra verksamhetsområ-
den än under övriga kostnader samt kosten 
som uppvisar ett överskott på 0,2 mkr.

GYMNASIET landar på ett överskott på 
4,14 mkr för 2016. Det kommer främst 
från de interkommunala kostnaderna och 
intäkterna som tillsammans genererade 
ett överskott på ca 10,4 mkr som en följd 
av övertagandet av Naturbruksgymnasiet 
från Landstinget den 1 augusti 2016. För 
år 2016 sattes en kostnadsbudget för Na-
turbrukselever i Kalix samt i Piteå Grans på 
7,5 mkr medan utfallet blev 3,1 mkr, alltså 
ett överskott på 4,3 mkr. Endast kostnader 
för elever vid Grans i Piteå kvarstår från 
höstterminen 2016. I och med att Kalix 
kommun tog över samtliga 3 årskurser från 
Naturbruks i Kalix höstterminen 2016 öka-
de de interkommunala intäkterna kraftigt 
andra halvåret som genererar ett överskott 
på ca 6,1 mkr mot budget. Överskottet har 
till stora delar tillsammans med driftbidra-
get från NLL på 1 mkr finansierat höstens 
verksamhet vid Naturbruksgymnasiet. 
Kostnaderna för att driva naturbruksgym-
nasiet under de fem första månaderna har 
uppgått till 7,8 mkr och i detta har det 
funnit en del driftskostnader av engångs-
karaktär som uppstått i samband med 
övertagandet. Inackorderingsstöd för elever 
som studerar i andra kommuner visar ett 
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mindre överkott på knappt 0,2 mkr som 
finns med i totalen. Därutöver bedöms 
övrig verksamhet på gymnasiet ge ett 
överskott på helåret som uppgår till drygt 
0,5 mkr. Överskottet beror nästan uteslu-
tande på tillfälliga externa intäkter från 
migrationsverket som sökts för det stora 
antalet asylsökande elever samtidigt som 
delar av verksamhetsökningen främst under 
våren klarats inom befintlig verksamhet.

KOMVUX resultat uppgår till +0,55 mkr 
vilket beror av högre intäkter än väntat. Det 
är främst utbildningsnämndens andel av 
schablonersättningarna som socialnämn-
den erhållit från migrationsverket för kom-
munens olika former av mottagande som 
har ökat på grund av ett stort mottagande. 
Intäkten har använts för att finansiera 
undersköterskeutbildningen för nyanlända. 
Även statsbidraget som erhålls i samarbete 
med femkanten har varit något högre än 
budgeterat vilket också har bidragit till 
överskottet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
utan de positiva förändringarna på de 
interkommunala nettokostnaderna som 
övertagandet av Naturbruksskolan fört 
med sig denna höst så hade Utbildnings-
nämnden haft ett underskott på 900 tkr. 
Underskottet hade varit ännu större om 
inte tillfälliga intäkter från migrationsverket 
samt tillfälliga satsningar från staten såsom 
Lågstadie- och Fritidshemssatsningen för-
bättrat läget. Med hjälp av resurser finan-
sierade med dessa satsningar har behov 
inom ramen för både Barn i behov av stöd 
samt Småskoletillägget kunnat tillgodoses. 
Det är dock stora svårigheter att rekrytera 
personal vid denna typ av finansiering 
eftersom det medför att tjänsterna endast 
kan blir tillfälliga samtidigt som möjlighe-
terna uppstår med kort varsel.

11.5.2 Viktiga händelser
Utbildningsnämnd

Förskolan
• Pedagogiska caféer har anordnats för 

att utveckla samverkan mellan försko-
la och förskoleklass

• Arbete pågår med att successivt skapa 
kemikaliefria förskolor i kommunen

• Statsbidrag har beviljats för minskade 
barngrupper på vissa förskolor

• Processinriktad kompetensutveckling 

med fokus på jämställt bemötande, 
estetlyftet och NTA riktas till samtliga 
förskolor.

• Intresserade arbetslag har genomfört 
studiebesök i andra kommunerför att 
utveckla kunskap om miljöns betydel-
se för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten.

• Personal som delvis bedriver under-
visning på finska och meänkieli har 
besökt Kiruna kommun för att ob-
servera och kommunicera uppdraget 
som förvaltningskommun avseende 
förskola nämnda minoritetsspråk

• Familjecentralen har beviljats medel 
för att genomföra ett integrationspro-
jekt med målet att skapa en mötes-
plats i samverkan med andra externa 
aktörer där utlandsfödda barnfamiljer 
kan mötas över gränserna. Projektet 
pågår2016-10-01 - 2017-06-30

NTA
Under året har vi utvecklat tema-arbetet 
NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) 
i förskolan och har nu tre teman nämligen 
luft, ljud och ljus. Förskolans personal 
(varje avd) har fått utbildning i de olika 
teman det har varit positivt och fler vill ha 
utbildning och beskriver ett ökat intresse 
för naturvetenskap och teknik både för 
egen del och bland barnen. Förskolans 
läroplan har blivit tydligare med att lyfta 
fram ämneskunskaper och pedagogerna 
behöver stöd/kunskap för att utveckla den 
på ett naturligt sätt i sin verksamhet med 
barnen. NTA-konceptet med en väl genom-
tänkt handledning och färdigt material bi-
drar till den utvecklingen och det är positivt 
att pedagogerna i förskolan beskriver ett 
ökat intresse för naturvetenskap och teknik 
både för egen del och barnens och vill ha 
fortsatt utbildning för fler personal på 
avdelningarna och det är så planen är.

Grundskolan
Fritids och förskoleklassen

Att träffas kollegialt för att utveckla och 
förbättra sin verksamhet är för många 
ingen konstighet alls. I Kalix kommun möts 
alla fritidshem vid sex tillfällen per läsår och 
samma för förskoleklassens lärare, det är 
väldigt sällsynt i andra kommuner. Genom 
att våra lärare  möts kollegialt med ett 
strukturerat innehåll höjer vi likvärdigheten 
och kvaliteten på våra skolor.

Google Apps For Education (GAFE) har 
under 2016 införts i åk 7-9. Det är ett 
digitalt verktyg som skapar goda pedago-
giska förutsättningar för kommunikation, 
samarbete och formativ bedömning och 
utveckling av undervisningen inom dessa 
områden. Under 2017 kommer GAFE att 
implementeras i andra verksamheter också.

Matematiklärare i åk 1-6 har under läsåret 
deltagit i en utbildning i programmering 
i undervisningen under ledning av Luleå 
Tekniska Universitet. Även några pedago-
ger från förskola, förskoleklass och fritids 
har deltagit. Programmering i undervis-
ningen ryms redan nu kursplaneuppdraget 
inom matematik och andra ämnen men 
utbildningen är en god förberedelse inför 
den av Skolverket aviserade kursplaner-
förändringen där programmering särskilt 
kommer att skrivas fram inom flera ämnen. 
Programmering handlar också om att 
utveckla datalogiskt tänkande vilket inne-
bär att utveckla ett abstrakt, logiskt och 
analytiskt tänkande, att träna sig i att göra 
generaliseringar och att lära sig arbeta på 
ett systematiskt och strukturerat sätt för att 
lösa olika problem. Det kan också ses som 
ett demokratiuppdrag att utbilda eleverna 
inom detta område då en stor del av vårt 
samhälle bygger på teknik som program-
merats och att ge eleverna kunskaper inom 
detta område ger möjlighet att gå från 
att vara konsumenter till producenter av 
digital teknik. Programmeringsutbildningen 
har mottagits med stor entusiasm bland 
pedagoger och tillämpning av utbildningen 
sker resan i undervisningen på många håll.

Under 2016 har flera stadieövergripande 
ämnesträffar med fokus på bedömning ägt 
rum. Lärare från åk 1-gy/vux har arbetat i 
ämnesgrupper med diskussions- och sam-
bedömningsuppgifter. Syftet med träffarna 
har varit att utveckla en likvärdig skola och 
en röd tråd i elevernas skolgång samt att 
öka samsyn kring styrdokument, undervis-
ning och bedömning. Träffarna har letts av 
kommunens förstelärare och verksamhets-
utvecklare.

Resultaten för årkurs 9 var de sämsta på 
mycket länge, en kartläggning gjordes som 
pekade på utvecklingsområden. Glädjande 
är att innevarande läsår är resultaten för 
höstterminen bra igen. Upprustning av 
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lokaler och klassrum fortsätter i alla skolor.
Nya teman Testa teknik och Rymden är 
också ett nytt tillskott under året för att 
utveckla NT-ämnena och ge pedagogerna 
inspiration och fördjupad ämneskunskap 
för sin undervisning och lärande med 
eleverna.
 
Matematikundervisningen
Ett gemensamt grepp för att skapa 
samsyn har varit att se över vilka läro-
medel skolorna/lärarna använder. Det 
medförde att vi nu kommer att ta ett 
gemensamt krafttag och startar hösten 
2017 med ett och samma läromedel åk 
1-6. Det kan även bidra till fler naturliga 
och gemensamma matematikträffar med 
ett kollegialt erfarenhetsutbyte på skolan, 
mellan skolor och i kommunen. Syftet 
även att elevernas kunskaper förstärks 
och fördjupas och att det framöver visar 
på bra kunskapsresultat.

NT-lyft för högstadiet

No- och tekniklärarna har under hösten 
(avslutas i feb 2017) fördjupat sig i Läs 
och skrivportalens modul ”Främja elevers 
lärande i NO” med syfte att fördjupa 
kunskaperna genom att arbeta medvetet 
med no-texter i undervisningen för att 
utveckla och fördjupa elevernas kunska-
per och deltagande i naturvetenskapliga 
ämnen och teknik.

Gymnasieskolan
Kalix kommun tog den 1 augusti över 
huvudmannaskapet för Kalix Naturbruks-
gymnasium, övergången har gått otroligt 
bra. Vid Naturbruksområdet bedriver 
nu Yrkesakademien skolans inriktning 
Maskinförare. Vid IM-programmet har vi 
under året haft en rekordstor ökning på 
grund av antalet obehöriga elever från 
grundskolan samt antalet nyanlända 
elever har ökat.

Samarbete mellan högstadiet och gym-
nasiet i ämnet teknik har påbörjats.
Gymnasieskolans resultat har förbättrats 
under året och vi ligger på plats 80 av 
290 i kommuner i mätningarna, gällande 
betygssnitt på 14.1.

Särskilt begåvade barn/elever
Ett stödmaterial för särskilt begåvade 
barn/elever är framtaget och är nu ute 
på remiss. Det är en grupp som lyfts 
nationellt som viktig och behöver upp-

märksammas och som vi behöver bättre 
kunskap om. Vi behöver identifiera, upp-
märksamma och möta dessa barn/elever 
och då behöver vi kunskap och förståel-
se. Lärarna, elevhälsan och skolledning är 
viktiga för att kunna skapa förutsättning-
ar för dessa barn/elever att få utvecklas 
optimalt. Nyckelbegrepp som beskrivs är 
acceleration och berikning men även att 
inkludera, anpassa och ge stöd.
 
Läslyftet
Förmågan att läsa och skriva ingår i alla 
ämnen och som ett led i att höja resul-
taten har vi valt att satsa på Läslyftet. 
Att läsa och förstå är en demokratifråga. 
Läsförståelseundervisning ska ske genom 
hela skoltiden. Hur kan vi förbereda våra 
elever före, under och efter i läs- och 
skrivprocessen. I Kalix kommun har ett 
flertal lärare från förskoleklassen till gym-
nasiet deltagit eller deltar nu Läslyftet, 
där de tillsammans utvecklat sin under-
visning. Några av de framgångsfaktorer 
som lärarna lyfter är:
• Modella! Visar vad som förväntas av 

eleven genom att tex ”tänka högt”
• Stödstrukturer t.ex. i skrivprocessen
• Elevexempel som visar den aktuella 

förmågan t.ex. en rapport i No

Skrivartävlingen
2016 slog vi nytt rekord igen i skrivartäv-
lingen för årskurs 4-6 med 388 bidrag. 
Häftena ”Mysterier i Kalix” där de utval-
da texterna publiceras är mycket populä-
ra ute på skolorna. Vi kommer fortsätta 
med skrivartävlingen eftersom vi ser att 
det motiverar eleveran att skriva, dessut-
om kan lärarna använda texterna till att 
lyfta elevernas progression från år till år.
 
Kulturcentrum
Musikens hus invigdes 2002, och sedan 
dess har vi haft musik, teater och dan-
sverksamhet i huset. Kulturcentrum invig-
des i november 2014, och sedan dess har 
verksamheten utvecklats ytterligare. Nu-
mera har vi samhällsmedia i huset, vi har 
utökat med foto i vårt frivilliga utbud på 
kvällar, vår bildverksamhet har växt och 
fått helt nya möjligheter i de nya salarna, 
och huset har fått en jättefin upprustning 
till att bli en stolthet i Kalix.

Året 2016 har inneburit fullt med aktivi-
teter i Kulturcentrum. Vi har gymnasial 
utbildning i form av samhällsmedia och 
musikestet, Kalix artist och musikerut-

bildning huserar här, ett flertal av de 
400 eleverna inom frivillig verksamhet 
träffas, övar och får undervisning här, 
danssalen har ca 100 danselever varje 
vecka, vi har bildundervisning fyra dagar 
i veckan, teater-, foto-, och ljudteknik-
kurser, särskolan i olika grupper besöker 
oss varje vecka, vi har haft flera temada-
gar med grundskolans elever som nått 
ca 500 elever i allt från ensemblespel och 
instrumentprövning till att göra ljudsagor 
och kortfilmer, vi har haft temadagar för 
nyanlända och ensamkommande, ett 
intressant regionfinansierat projekt med 
namnet språka bild och bilda språk med 
SFI-elever + pensionärer, ett antal ung-
domsband som spelar här, samt att vi 
öppnat läxhjälpsprojektet Kulturverkstad 
på lördagar, och mycket annat. Samt 
inte minst navet för Kulturskolans lärare, 
och mediaprogrammet. Öppet hus i 
höstas innehöll en stor mängd aktiviteter 
och uppvisningar, och lockade uppskatt-
ningsvis 500 besökare under kvällen.

Kulturcentrum är idag ett hus med en 
mångfald av kulturella, estetiska och 
skapande aktiviteter och verksamheter.

Konferensen 
Kulturskolan i Kalix deltog som fö-
redragshållare på en internationell 
konferens i Stockholm den 21 december 
under temat ”MUSIKSKAPANDE I VARJE 
KLASSRUM – VAD SKULLE KUNNA 
HÄNDA?”. Konferensen innehöll forsk-
ning, paneldiskussion samt framförallt 
fem goda exempel, där alla barn får 
tillgång till musik, från fem olika länder 
(Sverige, Norge, Finland, Storbritannien 
och USA), där Kalix representerade 
Sverige.

Vårt framförande innehöll dels informa-
tion om Kulturskolans övergripande or-
ganisation och verksamhet i Kalix, samt 
att exemplet brass på Innanbäcken fick 
illustrera ett gott exempel på detta. Med 
till Stockholm följde rektor Kulturskolan, 
Per-Anders Burman (musiklärare), Chris-
tina Josefsson (lärare), Mona Brännmark 
(förälder) samt Maja och Viktor (elever 
från den första årskursen brassklass).

Konferensen, och den filmsnutt som 
gjordes, gav mycket bra reklam för Kalix. 
Ett tillfälle att vara stolt över.
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tagit vissa kostnader inom ramen för sin 
inventariebudget medan samhällsbygg-
nadsnämnden tagit vissa delar. Utbild-
ningsnämnden har även bekostat vissa 
investeringar i datanätet på Naturbruks, 
utöver de 131 tkr som belastat tilläggs-
budgeten, ur egen IKT budget.

Vuxenutbildningen
Personal har gått Språkombudsutbild-
ningen som anordnades av Vård- och 
omsorgscollege tillsammans med äld-
recentrum i Stockholm. Vi kommer att 
starta utbildningar i språkombud inom 
äldre- och handikappomsorgen i Kalix. 
Vuxenutbildningen har utbildat 65 av 
Kalix kommuns personal i palliativ vård 
samt psykiatri. Vux har också genomfört 
350 valideringar av betyg för Socialför-
valtningens personal och administrerat 
250 Universitets/högskoletentamen. 
Kalix kommun är studieort för yrkeshög-
skoleutbildningar inom integrationspe-
dagog, byggproduktionsledare och pro-
cessoperatör. En YH-ansökan gällande 
behandlingsassistent är inlämnad.

Utbildningsnämnd
Satsningen på nya klassrum har fortsatt 
under året både inom grundskola och 
gymnasium om än i något mindre om-
fattning än föregående år. Dessutom har 
akustikförbättrande åtgärder genomförts 
på förskolor. För att förbättra säkerheten 
runt vissa förskolor har även viss del av 
budgeten använts på nya stängsel och 
grindar. Utvecklingen av datamiljön fort-
sätter också enligt den långsiktiga plan 
som finns framtagen och som gäller för 
alla verksamheter. På gymnasiet har även 
elprogrammet fått en del ny utrustning.

2015-11-30 fattade kommunfullmäk-
tige beslut om en utökning av investe-
ringsbudgeten med maximalt 10 mkr 
för övertagande av huvudmannaskapet 
för Naturbruksskolan. Det inkluderade 
övertagande av fastighet samt inventa-
rier. Eftersom det är Samhällsbyggnads-
nämnden som hanterar fastighetsinköp 
i kommunen fördelades del av tilläggs-
budgeten till SBN och resterande del till 
Utbildningsnämnden. Utbildningsnämn-
den köpte inventarier av Landstinget för 
nästan 3,6 mkr och därutöver krävdes 
viss investering i datautrustning för att 
få ett fungeraden nätverk. Samhälls-
byggnadsnämnden köpte fastigheten för 
5 mkr, till detta kom lantmäterikostna-
der på 31 mkr. Dessutom genomfördes 
en brandrevision vid övertagandet som 
föranledda vissa åtgärder. Sammanta-
gen har 9,1 mkr använts medan 0,9 mkr 
av beviljad tilläggsbudget återlämnas. 
Utöver detta har viss anpassning/upp-
rustning av köket på Naturbruksskolan 
gjorts och där har utbildningsnämnden 

ÅRSBUDGET RESULTAT AVVIKELSE

INVENTARIER GRUND 950 819 131

IKT-GRUND 1 600 2 000 -400

GYMNASIET 450 382 68

TILLÄGGSANSLAG NATURBRUKSSKOLAN 4 269 3 709 560

SUMMA NETTOKOSTNADER 7 269 6 910 359

SAMMANSTÄLLNING 

NATURBRUKSSKOLAN
10 000 9 115 885

BUDGET HOS UTBILDNINGSNÄMNDEN 4 269 3 709 560

VARAV INVENTARIER 3 578

VARAV DATAUTRUSTNING 131

BUDGET HOS SAMHÄLLS-

BYGNADSNÄMNDEN
5 731 5 406 325

VARAV FASTIGHET 5 000

VARAV LANTMÄTERIKOSTNADER 31

VARAV BRANDREVISION 375

11.5.3 Investeringsredovisning

NÄMNDERNAS REDOVISNING  |  11.5  Utbildningsnämnden
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12 STIFTELSEN KALIX BOSTÄDER

Verksamhetsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt 
bostadsföretag med verksamhet i Kalix 
kommun. Huvudman för stiftelsen är Kalix 
kommun. Stiftelsen har till föremål för 
sin verksamhet att inom Kalix kommun 
förvärva, äga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter samt bygga bostäder, affärslo-
kaler och kollektiva anordningar.
Stiftelsen Kalixbostäder förvaltar dotter-
bolaget Strandägarna i Kalix AB, org nr 
556619-4295 med säte i Kalix. Strandägar-
na i Kalix AB äger en fastighet i kvarteret 
Skäret i Kalix kommun.

Året som gått/viktiga händelser
Under året har fastighetsbeståndet mark-
nadsvärderats. Marknadsvärdet uppgår 
till 672 825 mkr vilket är 55,5% högre än 
bokfört värde. Vidare har stiftelsen tillskapat 
ytterligare fem lägenheter i sitt fastighetsbe-
stånd, fyra mindre lägenheter i centrala Kalix 
samt en lägenhet i Töre.

Stiftelsen Kalixbostäder har slutfört sina 
underhållssatsningar i kvarteret Sländan. 
Sista etappen omfattande 47 lägenheter 
har genomgått stamrenoveringar, arbetet 
färdigställdes i slutet av året och därmed 
har samtliga lägenheter i kvarteret Sländan 
renoverats. Arbetet med att successivt 
förbättra belysningen på de olika bostads-
områdena har fortsatt under 2016. Det är 
ett led i vår vision om att bostadsområdena 
skall vara rygga, trivsamma och tillgängliga. 
Vidar ehar en översyn av utemiljön skett på 
Kyrkvägen i Båtskärsnäs, området har fått 
nya altaner samt i kvarteret Svalan har ny 
uteplats tillskapats.

Viktiga händelser efter räkenskaps- 
årets utgång

Ordförande Kent Bodlund
VD Ingela Rönnbäck
Styrelsen Kent Bodlund, Ellinor Söderlund, 
Assar Silverplatz, Henrik Eriksson, 
Linda Frohm

Stiftelsen Kalixbostäder påbörjar under 
våren 2017 nybyggnation av 49 lägenheter 
i kvarteret Prästen. Det är ett led för att 
uppnå stiftelsens bostadsförsörjningsmål. 
Stiftelsen Kalixbostäder arbetar fortsatt 
vidare med framtagande av nya planer på 
egen ägd mark i centrala Kalix.

Väsentliga personalförhållanden
Stiftelsen Kalixbostäder har 14 anställda.

Årets resultat/ekonomi
Stiftelsen Kalixbostäder har under året en 
omsättning på 86 711 tkr i koncernen och 
86 410 tkr i moderbolaget. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till 13 381 tkr i 
koncernen och 13 285 tkr i moderbolaget. 
Soliditet uppgår till 14,7%.

Affärs-/marknads-/finansrisker: – en 
analys av den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget
Stiftelsen Kalixbostäder har under 2016 
stärkt sin soliditet med 1,7%. Under 2017 
satsar stiftelsen på nyproduktion av 49 lä-

genheter. Det råder fortsatt stor efterfrågan 
på bostäder i Kalix och stiftelsen har sett 
att flyttningsfrekvensen minskat från 22,6% 
(2015) till 18,5 % (2016). Vakansgraden har 
sänkts till 0,8% (2016) från 1,1% (2015).

Investeringsredovisning – färdiga/
pågående projekt 
Stiftelsen Kalixbostäder investerade 11 mkr 
i underhållsprojekt under 2016. Under 
2017 och 2018 kommer investeringar 
främst att ske i kvarteret Prästen där ny-
produktion av 49 lägenheter startar våren 
2017.

Framtiden
Stiftelsen Kalixbostäder har fortsatt stor 
efterfrågan på bostäder och även lokaler. 
Vi har få vakanser i beståndet. Det gör att 
stiftelsen satsar på nyproduktion av 49 
lägenheter i kvarteret Prästen. I stiftelsens 
bostadskö finns cirka 3 500 personer, av 
dessa är cirka en tredjedel i åldersgruppen 
20-29 år och cirka 1 000 personer som står i 
bostadskön är inte bosatta i kommunen.

Ekonomisk redovisning, mkr Årets utfall      Föregående års utfall 

Intäkter 86,7   84,7

Kostnader inkl. avskrivningar -64,4   -67,5

Finansiella poster -8,9   -10,7

Resultat efter finansiella poster 13,4   6,5 
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13 KALIX KOMMUNFÖRETAG AB

Ordförande: Ellinor Söderlund
VD: Saknas. Under året har inhyrd konsult 
fungerat som tillförordnad lednings-
funktion.
Styrelsen: Katarina Burman, 
Sven Nordlund, Valter Lind, Linda Frohm, 
Stig Karlsson och Inga-Lis Samuelsson.

Verksamhetsberättelse 

Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades 2009 och har till 
föremål för sin verksamhet att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom i huvudsak Kalix kommun 
samt att bedriva därmed förenlig verksam-
het. Ändamålet är att som moderbolag 
övergripande samordna verksamheten i de 
kommunala företagen i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande och tydliggö-
rande av kommunens ägarroll i den egna 
bolagskoncernen.

Året som gått/viktiga händelser
Den tillförordnade ledningsfunktionen har 
utfört följande:

Analys rörande bolagets grundläggande 
förutsättningar såsom lånebild, räntor på 
lån, kapitaltäckningsgarantier, storleken på 
aktiekapital och driftersättning.

Analysen resulterade i beslut om en fram-
ställning till kommunen om vissa föränd-
ringar. Framställningen kom senare att 
återkallas då det framkom nya planer för 
hur bolagsstrukturen ska vara.

En analys rörande Kalix Industrihotells 
ekonomiska förutsättningar.

Styrelsen beslutade att ge Kalix Industri-

hotell AB i uppdrag att redovisa en plan 
för hur bolagets underskott kan elimineras 
inom tre år.

Ett uppdrag till Kalix Industrihotell AB att 
redovisa en marknadsföringsplan för ökad 
uthyrningsgrad för lokalerna.

Framställning till kommunen om nedskriv-
ning av bokfört värde för Kalix Industriho-
tells fastigheter har inlämnats.

Möte med lokala banker om förutsättning-
ar för företags investeringar i kommunen 
har genomförts.

Vid mötet deltog representanter för Swed-
bank, Handelsbanken och Nordea.

Dialogmöten med dotterbolagen har 
hållits vid flera tillfällen för diskussion om 
framtidsbild, ekonomi och förbättrings-
möjligheter.

Analys rörande den framtida bolagsstruk-
turen innehållande fyra olika alternativ har 
utförts.

Styrelsen beslutade  att överlämna ärendet 
till kommunen med rekommendation för 
alternativ fyra, vilket skulle innebära att 
Kalix kommunföretag som bolag sederme-
ra likvideras.

Ekonomi

Bolaget har inte gjort några investeringar 
under året.

Kalix Stadsnät KalixNet AB har lämnat 
koncernbidrag med 281 tkr.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets 
utgång: 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-02-06 
om bolagsstrukturen.

Som det ser ut nu kommer kommunens 
bolagsstruktur att förändras och Kalix 
kommunföretag likvideras.

Väsentliga personalförhållanden: 

Bolaget har inga anställda.

Extern konsult har fungerat som tillförordnad 
ledningsfunktion under tiden 

2016-02-01—2016-12-31.

Bolagets ekonomi-administration har 
skötts av anställd hos KalixNet och fortfa-
rande.

Ny ordförande i bolagets styrelse är Jan 
Nilsson fr o m 2016-12-01.

Ekonomisk redovisning  Årets utfall      Föregående års utfall
moderbolag, mkr  

Intäkter 0,2   0

Kostnader inkl. avskrivningar -0,5   0 

Finansiella poster -0,4   -0,9

Resultat efter finansiella poster -0,7   -0,9 

BOLAGSKONCERNEN, MKR OMSÄTTNING RES E FIN
BALANS-

OMSLUTNING
SOLIDARITET

KALIX KOMMUNFÖRETAG, MODER 0,2 -0,7 26,1 2%

KALIX INDUSTRIHOTELL AB 24,2 -27,2 178,9 13%

KALIX NYA CENTRUM KB 8,4 -0,5 152,8 5%

KALIX STADSNÄT KALIXNET AB 3,3 0,2 8,3 20%
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Verksamhetsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bolaget skall inom Kalix kommun uppföra, 
köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Bo-
laget har även till föremål för sin verksamhet 
att inom Kalix kommun bedriva hamn- och 
farledsverksamhet.

Ändamålet för bolaget är att på affärsmässiga 
grunder främja näringsverksamheten i Kalix 
kommun genom att tillhandahålla ändamål-
senliga lokaler och fastigheter för små företag 
samt att på affärsmässiga grunder driva och 
utveckla hamnverksamhet i Kalix hamn.

Bolaget ingår i en koncern med Kalix Kom-
munföretag AB, org nr 556789-8530 som 
moderföretag.

Moderföretaget har sitt säte i Kalix kommun 
och äger 227 385 aktier av totalt 227 484 
aktier.

Kalix Kommunföretag AB har utfärdat en 
garantiförbindelse att vid varje tillfälle anting-
en köpa fastigheterna i bolaget till bokförda 
värden eller ovillkorligen tillskjuta kapital så 
att värdet på fastigheterna och det tillskjut-
na kapitalet uppgår till minst det bokförda 
värdet. Förbindelsen gäller till utgången av år 
2020. Vidare har Kalix kommun utfärdat en 
kapitaltäckningsgaranti så att aktiekapitalet 

vid varje tillfälle uppgår till minst det regist-
rerade aktiekapitalet. Förbindelsen gäller till 
utgången av år 2020.

Året som gått/viktiga händelser
Under året har det gjorts kvalitetshöjan-
de investeringar på våra fastigheter med 
ca. 1,1 Mkr, samt undehåll med ca. 2,9 Mkr.

Under 2016 har fastigheterna Kalix, Industrin 
11 och Töre 1:106 avyttrats. Under året har 
KIAB förvärvat fastigheten Kalix 9:47, 5:68.

En fastighetsvärdering på fastighet Kalix 3:58 
har gjorts som visar att fastigheten är över-
värderad med ca. 27 Mkr. Som en åtgärd har 
styrelsen beslutats att fastigheten ska skrivas 
ned med motsvarande belopp. Detta gör att 
årets resultat påverkas drastiskt i form av ett 

stort underskott.

Bolaget hade per 2016-12-31 en uthyrnings-
grad för varma uthyrningsbara ytor på 69% 
(2015-12-31 var uthyrningsgraden 64%).

Ordförande: Folke Spegel
VD: Christer Wallin 
Styrelse: Ritva Persson, Reinhold Andefors, 
Robert Johansson och Johnny Braun

Ekonomisk redovisning, mkr Årets utfall      Föregående års utfall 

Intäkter 24,2   29,0

Kostnader inkl. avskrivningar -49,0   -27,1 

Finansiella poster -2,4   -2,2

Resultat efter finansiella poster -27,2   -0,3 
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Ekonomisk redovisning, mkr Årets utfall      Föregående års utfall 

Intäkter 8,4   8,2

Kostnader inkl. avskrivningar -8,2   -7,0 

Finansiella poster -0,7   -2,3

Resultat efter finansiella poster -0,5   -1,1 

KALIX KOMMUNFÖRETAG  |  13.2  Kalix Nya Centrum KB

Ordförande: Tommy Nilsson
Saknar VD 
Styrelse: Tommy Nilsson, Rose-Marie 
Henriksson, Inga-Lis Samuelsson, 
Henrik Eriksson
Kommanditdelägarrepresentant: 
Kent Bodlund

Verksamhetsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet består i att bedriva 
fastighetsförvaltning genom uthyrning 
av de helägda fastigheterna Slaktaren 
1 och Innanbäcken 8.34. I fastigheten 
Slaktaren 1 ligger Galleria Kalix med det 
attraktiva handelsläget i kommunen. 
Gallerian är en naturlig mötesplats för 
Kalixborna och där campinggästerna 
från närbelägna Strandängarna, under 
sommarhalvåret utgör en stor del av 
besökarna. Samtliga lokaler i gallerian 
är uthyrda i dagsläget.

Ägarförhållandet i bolaget är komple-
mentär Kalix Kommunföretag AB, 80 % 
(org nr 556789-8530) med säte i Kalix. 
Kommanditdelägare är Stiftelsen Kalix-
bostäder 20%.

(org nr 898200-0682) med säte i Kalix.

Året som gått/viktiga händelser
En galleriautvecklare har anställts på 
50 % i oktober månad. Uppdraget var 
att utveckla gallerian, samt att öka ut-
hyrningsgraden. Vidare har en ny mark-

nadsplan framtagits för gallerian, samt 
en instruktion för galleriautvecklarens 
arbete. Delar av golvytorna i bowlinghal-
len har åtgärdats, då de utgjorde en fara 
för besökare. Efter en brandsäkerhetsbe-
siktning har tidigare bristfälligt underhåll 
påbörjats att åtgärdas.
Innanbäcken 8:34 har sålts i mars må-
nad, vilket stärkte bolagets likviditet.

Väsentliga personalförhållanden
Bolaget har haft en anställd på 50 % 
oktober till december.

Årets resultat/ekonomi 
Det prognostiserade underskottet för 
2016 var 0,7 mkr. Styrelsen har under 
året vidtagit åtgärder, vilket har minskat 
underskottet till 0,5 mkr.

Affärs-/marknads-/finansrisker: – 
en analys av den ekonomiska 
utvecklingen i bolaget
Då lånen numer är placerade i svensk 
valuta, har riskerna för valutaförluster 
minimerats.

Framtiden
Bolaget har tagit fram en marknadsplan, 
som syftar till att bolaget ska generera 
vinst i framtiden.
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Verksamhetsberättelse

Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2013-10-21 hos 
Bolagsverket och har till föremål för sin 
verksamhet att inom Kalix kommun bygga, 
driva, utveckla och förvalta anläggningar 
för fiberoptiskt data- och telekommuni-
kation och annan infrastruktur. Bolagets 
ändamål är med iakttagande av kommunal 
likställighets- och självkostnadsprincipen 
upprätthålla ett öppet, lokalt och opera-
törsoberoende data- och telekommunika-
tion i en säker och effektiv IT-infrastruktur.

Året som gått/viktiga händelser
Nya anslutningar
Under året har genomförts följande:
Företag: 15 st
Flerfamiljshus: En fastighet med 6 lägen-
heter
Villor Töre: 23 abonnemang, varav fyra 
avser nya villaanslutningar

Övrigt
Bolagets marknadsmässiga förutsättningar 
förändrades dramatiskt genom IP Onlys 
försäljningskampanj till villor i centralorten 
och större byar. Det planerade samver-
kansavtalet med Telia-Skanova kunde inte 
genomföras.

KO-utrustning har överlåtits till Maintrac 
AB per 2016-12-01.

Avtal har ingåtts med IT Norrbotten om 
kommunikationsoperatörsfunktionen att 
gälla per 2016-12-01.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Kommunstyrelsen har föreslagit kommun-
fullmäktige att besluta om att genom-
föra en utredning med syfte att bolagets 
verksamhet ska övertas av kommunen och 
bolaget sedan likvideras. Beslut kring detta 
tas av kommunfullmäktige 2017-02-06.

Väsentliga personalförhållanden
Bolagets ekonom har utsetts till tillförord-
nad VD efter att nytillträdd VD per 1 mars 
slutat efter kort tid.

Tre av styrelsens ledamöter, inklusive ord-
förande, har meddelat till kommunen att 
man önskar avgå. Kommunfullmäktige ska 
utse ny ordförande och nya ledamöter vid 
sitt sammanträde 2017-02-06.

Kommunen har sagt upp avtalet med 
bolaget rörande nyttjande av personal vid 
IT-enheten.  Bolaget har ersatt detta med 
ett avtal med Eltel Networks AB.

Analys av den ekonomiska utvecklingen i 
bolaget
Bolaget har lämnat koncernbidrag till 
moderbolaget med 281 tkr.
Bolaget har en solid ekonomi.

Investeringsredovisning 
Under året har bokförts investeringar i 
fiberutbyggnad till ett belopp av 550,9 tkr.
Befintlig kommunikationsoperatörsutrust-

ning har överlåtits till bolaget Maintrac AB 
till ett belopp som i stora drag motsvarar 
bokfört värde. Affären har förstärkt bola-
gets kassaflöde.

Framtiden
Som det nu ser ut kommer bolagets 
verksamhet att övertas av kommunen och 
bolaget sedan likvideras.

Ordförande: Börje Jakobsson
VD: Gun-Britt Andefors
Styrelse: Camilla Engström-Degerlund, 
Robin Nilsson, Johnny Braun, 
Robert Fredriksson och Bo Goding.

Ekonomisk redovisning, mkr Årets utfall      Föregående års utfall 

Intäkter 3,3   3,5

Kostnader inkl. avskrivningar -3,1   -3,0 

Finansiella poster 0   0

Resultat efter finansiella poster 0,2   0,5 
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14 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
14.1   Ord- och begreppsförklaringar

Kommunens ekonomi kan utläsas av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesrapport. Sambandet mellan redovisningens olika delar 
kan beskrivas på följande sätt:  

INVESTERINGSREDOVISNING 
bruttoinvesteringar 
- investeringsbidrag 
 
= nettoinvesteringar

RESULTATRÄKNING 
+ Intäkter 
- kostnader 
 
= årets resultat

KASSAFLÖDESRAPPORT 
+ den löpande verksamheten 
-  investeringsverksamheten 
+ finansieringsverksamheten 

= årets kassaflöde

BALANSRÄKNING 
+ anläggningstillgångar 
+ omsättningstillgångar 
 
= summa tillgångar 
 
+ eget kapital 
+ avsättningar 
+ långfristiga skulder 
+ kortfristiga skulder  
 
= summa eget kapital, 
avsättningar och skulder

DRIFTREDOVISNING 
verksamhetens 
+ intäkter 
- kostnader

Resultaträkningen visar årets intäkter och 
kostnader och hur årets resultat uppkommit, 
det vill säga hur det egna kapitalet förändrats 
under året. Det egna kapitalets förändring 
kan även utläsas i balansräkningen.

Balansräkningen visar den ekonomiska  
ställningen i sammandrag vid årets utgång  
vid årets slut. Kommunens samtliga tillgångar, 
skulder, avsättningar och eget kapital redo-
visas. 

Kassaflödesrapporten visar huvudsakligen 
hur verksamhetens investeringar är finansiera-
de. Betalflödena är uppdelade på den löpan-
de verksamheten, investeringsverksamheten 
och finansieringen. Rapporten utmynnar i att 
visa förändringen av likvida medel.  

Anläggningstillgångar är fast och lös egen-
dom avsedd att stadigvarande användas i 
verksamheterna. 
 
Driftredovisningen visar de olika verksamhe-
ternas kostnader och intäkter för den löpande 
verksamheten under året.

Eget kapital består av anläggningskapital 
(bundet kapital i anläggningar med mera) 
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida 
drift-  
och investeringsändamål). 

Externa intäkter och kostnader är kommu-
nens bruttokostnader och bruttointäkter 
under året. 

Investeringsredovisningen  
visar kommunens investeringsvolym av 
anläggningstillgångar under året. 

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

Likviditeten visar förmågan att infria 
betalningsförpliktelser, det vill säga vilken 
betalningsberedskap som finns på kort sikt. 
Nyckeltalet kassalikviditet är omsättnings-
tillgångar minus varulager dividerat med 
kortfristiga skulder. 

Långfristiga skulder är skulder med löptider 
över 1 år från balansdagen.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. 

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

Skuldsättningsgrad visar på motsvarande 
sätt i vilken utsträckning som tillgångarna är 
finansierade med lån, det vill säga av externt 
kapital. 



90

E t h E l  B j ö r k m a nB E r t i l  S u n d q v i S t

S v E n  n o r d l u n d

a n n a - l E n a  l a r S S o n

r i c k a r d  m o h S S

k a t a r i n a  B u r m a n

t o m m y  n i l S S o n

c a r i n a  S t r ö m B ä c k

B r i t t - m a r i E 
v i k S t r ö m

E r k k i  h a a r a l a

c a t a r i n a  n o r d i nl i n d a  f r o h m

i n g a - l i S  S a m u E l S S o n

j a n  n i l S S o n

KOMMUNSTYRELSENS LEDAMÖTER



9191



Nygatan 4  .  952 81 Kalix  .  Växel 0923-650 00  .  Fax 0923-150 92  .  E-mail: kommun@kalix.se

www.kalix.se

K
al

ix
 k

om
m

un
. A

pr
il 

20
17

. P
ro

du
kt

io
n:

 T
ry

ck
m

et
ro

po
le

n.
 T

ry
ck

: Å
gr

en
sh

us
et

. 


