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ar höjts betydl
problemen på 
åtgärdade und
ser i kommune

erlagets 

skulder 

verstiga 45 

ostnader. 
mer än 

pfylla de finan
gen medan mål
elvis har kunn

ina långfristiga
äggningstillgång
tidpunkt. 

attefinansierad
11-2014. Unde
nansierade inve
kan ses som en
per, där utbyten

t underhåll på 
kr. Under 2010
5 Mkr för att b
kommande år 

åll på fastighets
ligt fr o m 201
fastighetssidan

derhåll och rein
en. 

2014 

 

 

 

siella målen so
len runt lån, 

nat uppnås. 

a låneskulder 
garna minskat 

d verksamhet 
er perioden 
esteringar till 
n effekt av 
n betraktas som

fastigheter och
0-2012 avsattes
beta av 
ökar behov av

ssidan.  
5 för att komm

n. För gator oc
nvesteringar på

om 

m 

h 
s 

v 

ma 
ch 
å 



 
 

 
Kommunen
 kommer från

	

Och används

 

 
 
 
 
 
 

Arvidsjaurs
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ns pengar 
n 

s till 

s kommun 
en kommuvdnna 
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Skatteunde
 

Att skatteunde
nettokostnade
ekonomisk hu
 
Kommunens e
ligger ca 7 % -
Skatteutjämnin
delvis för skat
inkomstutjämn
 

Skatteutjämnin
talet invånare
verksamhetsår
nens skatteintä
laget. En viss 
behöver därfö
och utjämning
positiv utveck
 
Skatteunderlag
respektive 3,3
skatteunderlag
 
 

Kommunens e
än arbetsmark
som förs, men
åtgärder i verk
behov, räntelä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erlagets ut

erlaget utveckl
er är en förutsä
ushållning.  

eget skatteund
-enheter under
ngssystemet ko
teintäkter und
ningsbidraget. 

ngssystemets u
den 1 novemb
ret är viktigare 
äkter än öknin
tillväxt av det 

ör inte innebära
gssystem, men 
ling för komm

get i riket tillvä
% år 2013-20

get öka med 5,

ekonomi påve
knaden, inte mi
n även annat so
ksamheten, tillk
äget och extra t

tveckling 

las i takt med k
ättning för att 

derlag räknat p
r riksgenomsni
ompenserar ko

der genomsnitt
  

utformning inn
ber året innan 
e för utveckling
ngen av det egn
egna skatteund
a ökade intäkt
 är i sig ett tec

munen.  

äxt i nominella
014.  År 2015 f
,2 %.  

erkas även av a
minst den ekono

om kostnadssä
kommande of
tillskott utifrån

kommunens 
uppnå god 

er invånare 
ittet. . 
ommunen 
tet genom 

nebär att an-

gen av kommu
na skatteunder
derlaget 
er från skatt 
ken på en 

a tal med 3,4 
förväntas 

andra faktorer 
omiska politik 
änkande 
förutsedda 
n. 

u-
r-



 
 

Resultat
 
  

 Budgetavräk

  
 Verksamhet
 Verksamhet
 Av- och ned
  
 Verksamhet
  
 Skatteintäkte
 Generella st
 Finansiella in
 Finansiella k
  
 Resultat före
  
 Förändring 
  
 Skatt på året
 Årets result

 
Jämförelse m
Kommunens 
Mkr. Avvikel
Verksamhete
med budget. 
omfattning än
Härutöver ha
ökat mottagan
Fora har för 2
Verksamhete
Här ingår ext
kostnad för e
Flyktingmotta
Kostnaderna 
0,7 Mkr.  
Skatteintäkter
lägre utfall i s
blev också läg
 
Samtliga näm
utom miljö-, b
blev 0,7 mkr 
budgeterat. A
utryckningar 
 

 
 
 
 
 
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

t för peri

kning tkr 

tens intäkter 
tens kostnader
dskrivningar 

tens nettokostn

er 
tatsbidrag och 
ntäkter 
kostnader 

e extraordinär

latent skatt 

ts resultat 
tat  

mot budget i k
 resultat för 20
sen mot budge
ns intäkter har
Statliga riktade
n förväntat till
ar bidrag från M
nde av olika fl
2004 utbetalat 
ns kostnader ä

tra pensionsinl
erhållen återbet
agandet har be
för avskrivnin

rna blev 1,7 M
skatteunderlage
gre än budgete

mnder har över
bygg- och häls
högre nettoko

Avvikelsen bero
i Räddningstjä

s kommun 
en kommuvdn

ioden 20

r  

nader

utjämning 

a poster 

kommunen 
015 ger ett öve
eterat resultat 
r ökat med 20,
e bidrag har er
l skola, vård oc
Migrationsverk
lyktingkategori
4,3 Mkr. 

är 7 Mkr högre
lösen med 4,3 
talning från Fo
ehövt ökade re
ng blev högre ä

Mkr lägre än bu
et än beräknat
erat med 0,8 m

skott gentemo
soskyddsnämn
ostnader  än  
or på fler kost
änsten. 

na 

015-01-01

Komm
Budget 

2015 
Re
vi

201
201

149 064 169
-537 632 -544
-12 900 -13

-401 468 -388

283 308 281
119 550 118

1 000 1
-100

2 290 12

2 290 12

erskott med 12
är 10,6  Mkr. 
,6 Mkr jämfört
rhållits i större 
ch omsorg. 
ket till följd av 
ier. 

e än budget. 
Mkr motsvara
ora. 
esurser. 
än budgeterat m

udgeterat p g a 
. Generella bid

mkr. 

ot budget för 2
nden där utfalle

samma 
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1 - 2015-

munen 

edo-
isat 
15-01-
15-12 

Utfall m
budge
 för 201

9 719 20 6
4 581 -6 9
3 601 -7

8 463 13 0

1 594 -1 7
8 734 -8
1 057

-60

2 862 10 5

2 862 10 5

2,9 

t 

v 

ande 

med 

drag 

2014 
et 

12-31  

 

mot 
et 
15 

Redo- 
visat 

2014-01-
2014-12 

653 154 134
949 -521 971
701 -16 650

003 -384 487

714 273 518
816 120 796
57 1 189
40 -86

572 10 930

572 10 930

 
 

Årets resultata
fyra delar: 
 

Mkr

Nämnder
Finansförvaltn

iAv- och nedsk
Skatter

Sum

 
Bolagskoncern
Mkr som är 2M
är en starkt bid
har driftsbidra
med 5,2 Mkr o
dotterbolag ha
avsätta medel 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sammanst
Budget 

2015 

 
4 241 219 
1 -599 465 
0 -30 037 

 
7 -388 283 

 
8 283 308 
6 119 550 
9 0 
6 -9 571 

 
0 5 004 

 
 
 
 

0 5 004 

avvikelse mot 

ning, 
krivningar

mma

nen har totalt s
Mkr bättre än 
dragande fakto
ag och kostnad
och koncernbi
ar klarat resulta
för framtiden 

tälld redovisn
Redo- 
visat  

2015-01-
2015-12  

U
m

bu
för

 
260 078 1

- 602 274 -
-31 928 -

 
-374 124 1

 
281 594 -
118 734 

137 
-7 868 

 
18 473 1

 
0 
 

-714 -
17 759 1

t budget för k

2015 201

13,7 7,
0,1 0,

-0,7 -1,
-2,5 -1,

10,6 6,

sett ett översk
budget. Det lå
or. Arvidsjaurs
dstäckning från
idrag med 1,5 
atet och dessu
i obeskattade 

ning  

Utfall 
mot 
udget  
r 2015

Redovi
2014-0
2014-1

8 859 255 9
3 139 -589 4
1 891 -35 6

3 809 -369 1

1 714 273 5
-816 120 7
137 3

1 703 -9 1

3 119 16 2

0 -2

1 422
11 697 16 0

kommunen be

4 2013

8 12,3
9 9,6
2 0,6
1 -2,9

4 19,6

ott om 4,8 
åga ränteläget 
s Flygplats AB
n kommunen 
Mkr. Övriga 

utom kunnat 
reserver. 

 

sat 
01 
12  

951
445
685

179

518
796
331 
188

278

289

44
033

estår av 

2012

-19,8
0,1
0,1
1,2

-18,4

 



 
 

Budget o
 

                      

Kommunfu
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

  
Kommunst
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

  
Barn- och u
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

  
Socialnämn
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

  
Miljö- bygg 
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

  

Gemensam
Kostnader 

Intäkter 

Netto 

Summa 

  

Det överskot
nämnderna u
Störst positiv
med +7,8  M
kommunstyre
flyktingmotta
större mån än
skjutas till 20
Härutöver ha
beräknat. 
 
För barn- och
budget av San
samt fler rikta
Migrationsver
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

och resulta

                        

ullmäktige, va

tyrelsen 

utbildningsnä

nden 

g och hälsosky

mt Pensioner, 

tt  jämfört med
under 2015 är 1
v avvikelse mot

Mkr. Så gott som
elsen visar öve
agandet har gen
n ökning av ko
16 varför dess

ar intäkterna av

h utbildningsn
ndbackskolan 
ade bidrag till v
rket. 

s kommun 
en kommuvdn

at 2015 i n

     Budget       U

al, revision 
3 375 

-675 

2 700 

182 822 

-119 347 

63 475 

ämnden 
162 007 

-22 194 

139 813 

197 792 

-33 662 

164 130 

yddsnämnden
10 212 

-2 462 

7 750 

mm 
11 700 

-1 000 

10 700 

388 568 

  

d budget som g
13,7 Mkr.  
t budget visar 
m alla verksam
erskott mot bu
nererat ökade 

ostnader. Vissa
a resurser inte
v projektbidrag

nämnden gener
hänförliga till 
verksamheter 

na 

nämnderna

Utfall     Avvike

3 293

-519

2774 -

  

  
187 776

-132 116

55 660 7 8

  

163 525

-28 973

134 551 5 2

  

  
212 825

-48 934

163 891 2

n 
10 948

-2 486

8 462 -7

15 140

-5 616

9 524 1 1

374 862 13 7

 

genererats av 

kommunstyrel
mheter i 
udget. Det ökad
bidragsintäkte

a insatser har f
e är förbrukade
g varit större ä

reras överskott
uppdragsutbild
ävensom bidra
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a 

else

 

 

-74

 

 

815

 

 

261

 

 

239

 

 

712

 

 

 

176

704

 

elsen 

de 
er i 
fått 
e. 
än 

t mot 
dningar 
ag från 

I socialnämnd
statsbidrag där
 
Miljö-, bygg o
avvikelse mot 
räddningstjäns
beräknat. 
 
Gemensamma
Under året har
Mkr inklusive 
från Fora . Ut
blev bättre än 
 
 
 Jämförelse med f

Milj kr

Intäkter
Kostnader

k i iNettokostn
Egna skatte
Generella b

 
En jämförelse
kommuen me
verksamheten
största del ber
Migrationsver
Kostnadernas 
kostnader för 
Skatten höjdes
invånare ger h
har sjunkit me
utjämning och
 
Utredning
 
o Enligt de ba

2004-12-01,
mande års b
tidigare ansa
år. 

o Balanskravs
o Fr o m 2013

utjämningsr
utjämna intä
balanskravs
disponeras ä
skatteunder
under de sen
årliga värdet
att täcka neg

o  Kommunfu
grundval av
ingående ba

den finns även 
r kostnader up

ch hälsoskydd
budget främst

sten under slut

a kostnader ha
r företagits ext
löneskatt, vilk
fallet av nedsä
budget. 

föregående år  

R

1
exkl -5

nader -3
eintäkter 2
bidrag 1

mellan intäkts
llan 2014 och 
s intäkter är hö
roende på ökad
ket för mottag
ökning är till 
mottagandet s
s 2014 vilket ti

högre skatteintä
ed 2,1 Mkr me
h sjunkande reg

g av balan

alanskravsregle
, ska ett negativ
budgetar senas
amlade förlust

sresultat för 20
3 stadgar komm
reserv RUR, so
äkter över en k
utredning. Ett
är jämförelse m
laget med rike
naste tio åren. 
t understiger d
gativa balanskr
ullmäktige besl

v resultat 2010-
alans 2013 und

här finns intäk
ppstått i motsv

dsnämnden har
t då brandutry
tet av året vari

ar varit lägre än
tra pensionsinl
ket motsvarar e
ättning av arbe

2015 2014

Redo-
visat 

Redo-
visat

169,7 154,1
544,6 -522,0
388,5 -384,5
281,6 273,5
118,7 120,8

s- och kostnad
2015 visar att 
ögre 2015. De
de bidrag från 
gandet av olika
stor del hänfö
samt löneöknin
illsammans me
äkter. De gene
st hänförligt ti
gleringsbidrag

skravet 

er som gäller f
ivt årsresultat t
st inom tre år. 
ter har reglerat

014 är +12 800
munallagen om
om får använd
konjunkturcyk
t sätt att avgöra
med utveckling
ets genomsnittl
 RUR får då a

det tioåriga gen
ravsresultat. 

slutade under 2
-2012 avsätta 3
der posten Ege

kter för riktade
varande mån. 

r en negativ 
yckningar i 
it högre än 

n budget. 
lösen med 4,3
extra intäkt 
tsgivaravgifter

4 2012-
2015

2
2

-
t 

Förändr 
%

M

 3,0 1
0 1,5 -5
 0,6 -3
 10,1 2
 3,6 1

dsslag för 

etta är till 

a flyktingar. 
rlig till 
ngar. 
ed fler 
erella bidragen
ill lägre LSS-

g. 

från och med 
täckas i kom-
 Samtliga 
ts under tidigar

0 tkr   
m Resultat-
das till att 
kel i 
a om RUR får
gen av det årlig
liga utveckling
nvändas om d
nomsnittet, till

2013 att på 
3 742 tkr som 
et kapital. 

e 

r 

2012-
2015

Medel 
/år

163,6
529,9
381,1
267,7
118,8

n 

re 

r 
ga 
g 
det 
l 



 
 

o För år 2014
skatteintäkt
1 438 tkr (f
skatteunder
framgent. 

o För år 2015
skatteintäkt
4 775 tkr (f
skatteunder
framgent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

4 avsätts den d
ter och genere
föreg år 7 620t
rlaget med stö

5 avsätts den d
ter och genere
föreg år 1 438 
rlaget med stö

s kommun 
en kommuvdn

del som överst
ella statsbidrag 
tkr) då man ka

örsta sannolikh

del som överst
ella statsbidrag 
tkr) då man ka

örsta sannolikh

na 

tiger 2 % av 
vilket motsva

an befara att 
het kan svikta 

tiger 2 % av 
vilket motsva

an befara att 
het kan svikta 
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arar 

arar 

Årets resultat
resultaträknin

Avgår: samtlig
realisationsvin

  

Synnerliga skäl

  
Tillägg: ianspr
sparande- pen

Avsättning til

Justerat resu

Resultatutjäm
vid årets slut

 

 
 

enligt 
ng  

ga 
nster 

l enligt KL § 8:5

råktagande av 
nsionsinlösen 

ll RUR 

ultat 

mningsreserv
t 

  2015 
    

12 862 1

-80 -

5 
 

0 

-4 775 -

8 007 

v 
17 575 1

2014
 

10 930

-1 606

0

-1 438

7 886

12 800



 
 

Invester
 

  

  

Investeringa

Barn- och ut

Socialnämnd

Miljö-, bygg 

Kommunsty
Kommunal L
åtgärd 
Kommunal L
Fritid och ku
Centrumbad
IT-enhet 

Kostenheten

Fastigheter* 

Gatuenheten

Park o anlägg

SUMMA inv
*Avräkning f
leverantör 28
Investeringa

Camp Gielas

Stadsnät 

Vatten o Avl

Avfall 

 
SUMMA inv
affärsverksa

  
  

SUMMA  

 

Investerings
Dessa redovi
skulder 

Gatuenheten

Totala netto

 
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

ringsred

ar 

tbildningsnämn

den 

o hälsoskydds

yrelsen; 
Ledningsplats 

Ledningsplats 
ulur 
det 

n 

n 

gningar 

vesteringar 
för återbetalnin
8 tkr 
ar affärsverks

s 

lopp 

vesteringar  
amhet 

sbidrag  
isas under Lån

n 

oinvesteringa

s kommun 
en kommuvdn

ovisning

Å

nden  

snämnden 

, tekn. 

ng från 

samhet 

ngfristiga 

ar 2015 

 

na 

g 

Årsbudget 
2015

T

1 328

1 760

2 080

388

1 700
503
40

2 879

1 300

8 327

1 954

323

22 582

1 100

1 613

7 133

2 816

12 662

35 244
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Tilläggs- 
budget

Su
b

0

0

400

0

-400
0
0
0

0

350

-350

0

0 2

0

0

0

0

0

0 3

umma 
budget

Inves
u

1 328

1 760

2 480 2

0

1 300
503
40

2 879 2

1 300

8 677 6

1 604 1

323

22 582 15

1 100

1 613

7 133 3

2 816 2

12 662 6

35 244 22

21

sterat  
under 

2015

Återst

av 
budg

949 3

216 1 5

2 460

0

200 1 1
359 1
31

2 536 3

763 5

6 431 2 2

1 204 4

186 1

5 334 7 2

601 4

322 1 2

3 646 3 4

2 277 5

6 846 5 

 

  

2 180 13 0

-408

1 772

tår 

get 

  

380 

544 

20 

0 

100 
144 

9 
343 

537 

218 

400 

137 

248 

 

  

499 

291 

487 

539 

 

816 

064 

 

 

 

 



 
 

 
  
 

Sedan tidigare
femåriga inve
Cirka två tred
genomförts. 
Av de genom
största ny bra
enheten 2,5 M
 
I affärsverksa
reinvesteringa
Avfall 2,3 Mk
 
 

 I
 To

2011 8 9

2012 13 0

2013 
 

13 7

2014 13 6

2015 22 1
 
Från och med
avskrivningar
Tillkomst av 
investeringar 
in här. 
Vidare är strä
detta nya syn
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

e har kommun
esteringsplaner
djedelar av inve

mförda skattefin
andbil 2,4 Mkr
Mkr och på Fa

amheterna sker
ar; på Vatten o
kr. 

Investeringar 
talt Skatte-

finansi-
erad 

995 6 978 

028 11 847 

721 11 008 

662 8 303 

180 15 334 

d 2015 har inv
rna till skillnad
komponentav
i stället för so

ävan att komm
sätt blir invest

s kommun 
en kommuvdn

nfullmäktige be
r ska finnas.  
esteringsbudge

nansierade inv
r samt reinvest
stigheter 6,4 M

r även här till s
och Avlopp 3,6

tkr
Avgifts-
finansi-

erad 

Avs
ni

2 017 1

1 181 1

2 713 1

5 359 1

6 846 1

vesteringarna v
d från åren 201
vskrivningar dä
m tidigare drif

ma ifatt eftersat
teringar. 

 

na 

eslutat om att 

eten 2015 har 

vesteringarna ä
teringar på IT-
Mkr. 

största delen 
6 mkr samt på

 
skriv 
ing 

Netto
för

ändrin

14 888 -5 89

14 623 -1 59

14 909 -1 18

14 826 -1 16

13 601 8 57

varit större än 
1-2014. 

är utbyten blir 
ftskostnader sp

tt underhåll som
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är de 
-

å 

- 

ng

93

95

88

64

79

pelar 

m i 



 
 

 

Tillgång
De materiella
minskat efter
ningarna und
De finansiella
andelar i olika
Under 2015 h
full insats har
av ej redovisa
resultaträknin
Allt enligt RK
 

  
År 

 Kommunen
  
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
 
 Sammanstä

 2012 
 2013 
 2014 
 2015 

 
Soliditet 
   

År 

 Kommunen
  
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
  
 Sammanstä
  
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 

  
 
Soliditeten m
Under flera å
på grund av d
kommunens 
blandmodelle
bilden. 2015 ä
ansvarsförbin
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

gar och s
a anläggningstil
som investerin

der samtliga år.
a tillgångarna i
a organisatione
har andelar i K
r betalats. Upp
ade utdelninga
ngen utan har n
KRs rekommen

Balans-
omslutning 

Mkr 

n 
 

281 
300 
319 
340 

 
älld redovisnin

626 
641 
664 
668 

 
Soliditet 

% 

n 
 

62,8 
64,2 
63,7 
64,9 

 
älld redovisnin

 
29,0 

        32,3 
33,3 
37,1 

mäter kommune
år har soliditete
den minskade l
ansvarsförbind

en inte tas med
är det första år
ndelse blir posi

s kommun 
en kommuvdn

skulder 
llgångarna i ko
ngsnivån varit 
  
i kommunen h
er vari kommu

Kommuninvest
pskrivningen 4,
r har inte före
nu direkt tillfö
ndation. 

 Materiella 
anläggnings
tillgångar-

Mkr 

 
 

192 
187 
184 
192 

 
ng 

555 
547 
545 
549 

 
Inkl pen
avsättni

 
 

-14,
-10,
-6,5
4,5

 
ng 

 
-0,1
-0,3
-0,4
5,9

 

ens ekonomisk
en långsamt ök
låneskulden. R
delser för pens
d i balansräknin
ret som beräkn
itiv. 

na 

ommunen har 
lägre än avskri

härrör sig  från 
unen har intres
t skrivits upp d
,7 Mkr som ut
kommit i 

örts eget kapita

-
Finansiella
anläggning
-tillgångar-

Mkr 

41
40
40
46

3
3
3
8

nsions-
ing % 

,2 
,4 
5 
5 

1 
3 
48 
9 

 

ka styrka på sik
kat i kommune
Räknar man in 
sioner som enl
ngen förändra
ning inkluderan
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riv-

n 
sse. 
då 
tgörs 

al. 

a 
gs
-

 

kt. 
en 

ligt 
as 
nde 

 
 
Skuldsättn
 

Kommunens 
tiga och långfr
ändrad 2010-2
skulder. Det s
kommunen av
bidrag för inve
kommunen. I 
löneskuld och
automatiskt fö
I bolagen min
 
Skuld i % av t
 

År 

Kommunen

2012
2013
2014
2015
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konomi 
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t bl.a. dela på u
e bli aktuellt fö

ten är i akut be
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3 525
706

0
1 038

27 008

en 

2014

21 125
3 190
3 717
9 895

17 647
12 814
55 567
30 179

154 134

248 223
96 450 
14 912
3 245

22 116
89 716
40 058
7 251

521 971

Intäkt

169 719
283

60 456
37 084

0
27 995

0

295 537

Säljare

5 511

9 890
5 619

0
5 988

27 008

2014
Kostnad 

 
521 971 

288 
40 111 
31 590 
2 447 

17 648 
2 

614 057 

2014
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23 440 
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1 097 
0 

29 807 

 
Intäkt

154 134
278

59 283
36 538
1 659

28 371
2

280 265
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Säljare

6 454
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5 442
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6 395

0

29 807
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l 
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gsdifferens 
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tigheter mm 
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ivningar 
ppen 
s fullt ut 

kr) 

på lån för Ar

Kommune

2015

 

4 318
4 318

4 270
8

4 278

13 596

5
13 601

12 672
15 071
1 959
2 867

32 569

281 815

-221

281 594

7

-78

58 212
29 801
16 807

-251
2 565

11 111
489

118 734

rvidsjaurhem A

en Sam

2014

 

4 970
4 970

0
1 606
1 606

14 826
1 465

359
16 650

14 120
17 360

-441
1 233

32 272

273 932
0

-414
0

273 518

24

282

53 197
33 730
16 726
1 499
5 013

10 630
0

120 796

AB med 613 t

mmanställd r
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12 672 
15 071 
1 959 
2 867 

32 569 
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7 
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273 932
0
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0

273 518

24
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53 197
33 730
16 726
1 499
5 013

10 630

120 796

dsjaurs Energii 
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Å
U
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illgångar (tkr

Ingående ans

Årets invester
Årets invester
Försäljningar
Uppskrivning
Utgående ack

Avskrivninga
Ingående avs
Försäljningar
Återförda avs
Årets avskrivn
Nedskrivning
Utgående ack

Ingående ans
Årets invester
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Årets färdigst
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na 
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ärde 
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mster 
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ar 
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) 
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ingsanaly

munen skrevs n
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ngsvärden
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/köp
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ys  

ner under 2007
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0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
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Kom
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1

värden 41

23
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värden

 

7 utifrån rekom
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nen S

2014 
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0
0
0
0
0 5
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0

0
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-
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3 684 -22
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0
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0
0
0
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er.  

Sammanställd
redovisning 
2015 201

5 297 5
 
 
 
 

5 297 5
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-60 
3 564 -3

0 

59 
 

Kommunens 
orrigerats. Fr 
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00 226 84
 

6 487 2
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-5 548 
0 

01 165 86

 
25 693 -41
3 728 

0 
11 719 -2

0 
33 684 -43

67 481 43

0 1
0 
0 
0 -2
0 

2.1  

d 

4 
5 297

5 297

1 337
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3 564
0
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o m 2015 
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isning 
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45 830 845 

22 709 9 
-4

-5 

68 539 849 4
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3 

21 880 -23 
-1 
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32 578 431 

17 566 1 
5 920 16 

20 642
2 844 17 

-
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025
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0
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554
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Ingående ans
Ingående inv
Årets invester
Årets invester
Försäljningar
Uppskrivning
Utgående ack

Avskrivninga
Ingående avs
Försäljningar
Återförda avs
Årets avskrivn
Nedskrivning
Utgående ack

Utgående pla

Ingående ans
Ingående inv
Årets invester
Årets invester
Försäljningar
Uppskrivning
Utgående ack

Avskrivninga
Ingående avs
Försäljningar
Återförda avs
Årets avskrivn
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Utgående ack

Utgående pla

ngar (tkr) 

nägda företag 

. 
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na 
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vesteringsinko
ringsutgifter/
ringsinkomst
r/utrangering
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kumulerade a

ar 
skrivningar
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vesteringsinko
ringsutgifter/
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ar 
skrivningar
r/utrangering
skrivningar/k
ningar 
gar 
kumulerade a

anenligt restv
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Kommunföre
Kommunföreta

rbolaget. Belop
av aktiekapitale
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rde
omster/bidra
/köp
ter
gar

anskaffningsv

gar

avskrivningar

värde

rde
omster/bidra
/köp
ter
gar/korr

anskaffningsv

gar
korr

avskrivningar

värde

Kommunen

15-12-31 201

785
100

5 836
37 686

1 288
45 695

etag AB är 100
ag AB, som fåt
ppet var  16 5
et i dotterbolag

1
ag

värden 1

-

r -

7
ag

värden 7

-6

-

r -6

1

19

14-12-31 201

785
100
345

37 686

1 288
40 204

0 tkr. 
tt ett lån motsv
86 tkr vid över
gen.  Övrig lån

5 406 1

2 459

-563

7 302 1

9 183 -
464

-873

9 592 -

7 710

4 026 7

4 351

-369 -
0

8 008 7

3 583 6
338

0
2 381 -

0
5 626 -6

2 382 1

2 297 18

Sammanställ
redovisning

15-12-31 201

1 334
0

5 836
0

1 288
8 458

varande värdet
rtagandet år 20
ngfristig fordra

11 800 13
 

4 010 1
0 

-404 
0 

15 406 14

  
-9 021 -6

458 
0 

-620 -
0 

-9 183 -6

6 223 8

74 766 13
 

3 110 1
 

-3 850 -
 

74 026 14

 
64 793 -10
3 697 

 
-2 487 -

 -
63 583 -10

10 443 2

84 147 54

ld 
g 
14-12-31 

 
1 051 

0 
345 

0 
 

1 288 
2 684 

t av övertagna 
004. Resterand
an i koncernen

35 938 131 
-13 

15 814 4 

2 404 -4

48 808 122 

 
61 293 -44 
2 273 4

-5 351 -4 

64 371 -48 

84 437 74 

32 099 139 2
-14 

12 513 5 
0

-5 012 -8 
0

42 600 122 

03 086 -103 
7 611 7 

0
-4 837 -4 
-1 066 -1 
01 378 -101 3

29 442 21 

49 301 545 

aktier i 
de belopp är 
n avser HBV 

736
669
066

0
404

0
718

291
458

0
780

613

105

270
948
174

0
414

0
991

086
611

0
837
066
378

613

041
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Arvidsjaur ko
Arvidsjaurs E
Arvidsjaurhem
Arvidsjaurs F
Fastighetsbol
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Under 2015 h
 

Arvidsjaurs
Árviesjávrie

sättningstillg

gar 
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atteintäkter 
ringar 
ingar 

ida medel 
av Kommunko
redit för komm
a medel finns 

et kapital (tkr

ans 

ng mot eget ka

t 

alans 

et kapital i 
agen (tkr) 

ommunföretag
Energi AB 
m AB 

Flygplats AB 
laget i Arvidsja

har Arvidsjaur 

s kommun 
en kommuvdn

ångar (tkr) 
 
 

etag  

 

oncernens likv
munkoncernen
på plusgirokon

r) 

apital

 
g AB

aur AB 

Test & Traini
 

na 

Komm
2015-12-31

799

6 503
4 443
9 576
3 531
9 652
3 922

38 156

vida medel finn
n 50 Mkr Nyttj
nton i Nordea

K

Aktie-
kapital 

100
10 000
2 760

13 600
1 000

27 460

ing AB fusione
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munen
1 2014-12

9 8

3 4 6
3 15 8
6 7 6
1 8
2 10 0
2 5 3
6 45 2

ns placerande p
jad del hela ko

a med koncern

 
Kommunen 

2014-12-31 2

190 624

4 746
17 575
12 862

221 061

Eget kapi
i bolage

0 1
0 1
0 24
0 12
0
0 6

erats in i Arvid

Samman
-31 2015-
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604 1
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661
864
026 1
345 2
221 4

på koncernkon
oncernen 2015
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0
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10 930

203 453 2

ital
n 

Vär
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6 234
3 724
4 915
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8 052
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0

9 576
3 680
5 208
2 661
6 136

nto hos Sparba
-12-31 var 4 M

Mkr samt i kont

Sammanstä
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15-12-31 201

203 876 1

4 746
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16 701
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de i 
der- 
aget 
AB 

Res
fö

kon
de

0
10 206
33 386
7 669

0
51 261

s AB. 

isning 
14-12-31 

 
5 025 

 
8 221 

0 
7 661 

864 
25 489 
7 568 

56 051 
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Mkr ( 2014 11 M
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älld 
ng 
14-12-31
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16 033

221 451

sultat 
före 
nsoli-
ering 

 

 
16 
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2 417 
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Praktikantme
Insatser Arvid
SUMMA 

 
Not 13 Lång
 
Specifikation
 

 
Skulder till k

Skulder till kre
 
Kommunen 
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Belopp vid å
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sättningar – k
 

n - avsatt till p

s- ålderspensio
lda 
ämd kompl. p
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fterlevande 
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er med avtalad
er med avtal fö
avtal om pens

rund för försäk
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ör sanering Mo
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sättningar 
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kreditinstitut 
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m AB 
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pensioner 

on 
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sättningar 
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tiga skulder: 
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K
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1 2
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3 ( 3
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K
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6

5

1 1
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0
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290 138

 

nfullmäktige ha
jats. I borgensb
t en solidarisk 
sförbindelser. S
rgensförbinde
nvest ekonomi
a vid ett eventu
förhållande til
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Kommunen
015         2
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0

814
0
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338

 st 2014) 
2 st 2014) tas u
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28
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0
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0
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medlemskomm

idsjaurs komm
verige AB:s to
ktelserna uppg

Kommun
2015-12-31

7 546
408
16

0
0

7 546

Kommune
2015-12-31 2

 
0

11 779
12 280
16 659
30 559
19 080

96
12 497
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Kommune

2015-12-31 2
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