
 

  

 Datum 

 2016-09-29 
1(2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärenden: 
 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop 

3. Val av justeringsmän 

4. Anmälan av jäv 

5. Val av justerare samt tid och plats för justering 

6. Allmänhetens frågestund 

7. Delgivningar 

8. Interpellation/frågor 

9. Motioner 

10. Medborgarförslag 

11. Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen 

12. Redovisning av motioner Ks § 22 

13. Redovisning av ej verkställda beslut år 2016 Ks § 23 

14. Investeringsredovisning för år 2016 Ks § 24 

15. Revidering av resultatbudget i mål- och resursplan 2017 – 2019 Ks § 25 

- Hela kommunen 

16. Återrapport, Revisionsrapport Ks § 27 

– Granskning av samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän 

17. Återrapport, Revisionsrapport Ks § 28 

- Granskning av kommunstyrelsens uppdrag 

18. Lokalt partistöd för år 2017 Ks § 29 

19. Ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening Ks § 30 

mandatperioden 2015-18 

20. Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond Ks § 31 

21. Stadgar för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker Ks § 32 

22. Stadgar för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker Ks § 33 

23. Tillväxtprogram för Arvidsjaurs kommun Ks § 34 

- Implementering av översikts- och tillväxtplanen 

  

Kommunfullmäktige 

inbjuds till information och kallas till sammanträde 

Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 

Tid: Tisdag 28 februari 

 10.00 - Information - Företrädare från  

            Älvsbyns kommun informerar om sin 

            resa från nämndsorganisation till  

            nuvarande organisation med ett förstärkt 

            Ks med utskott 

 13.00 - Sammanträde 
 

Allmänheten är välkommen att närvara. 

PLAN69
Textruta
Allmänheten är välkommen att närvara från kl. 13.00

PLAN69
Textruta
2017-02-21



 

24. Turistplan för Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Ks § 35 

25. Avtal mellan samverkande kommuner 2017-01-01--2018-12-31 Ks § 36 

- Gemensam nämnd för drift av personalsystem 

26. Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2015 Ks § 37 

27. Motion – Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar Ks § 38 

28. Motion - Utveckling av Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB Ks § 39 

29. Redovisning av plan för ökad koncernsamverkan enligt ägardirektivet Ks § 40 

30. Bolagsordning - Arvidsjaurs Kommunföretag AB Ks § 41 

31. Ägardirektiv - Arvidsjaurs Kommunföretag AB Ks § 42 

32. Bolagsordning - Arvidsjaur Flygplats AB Ks § 43 

33. Ägardirektiv - Arvidsjaur Flygplats AB Ks § 44 

34. Bolagsordning - Arvidsjaurhem AB Ks § 45 

35. Ägardirektiv - Arvidsjaurhem AB Ks § 46 

36. Bolagsordning - Arvidsjaurs Energi AB Ks § 47 

37. Ägardirektiv - Arvidsjaur Energi AB Ks § 48 

38. Uppdrag som vice ordförande i kommunens bolag Ks § 49 

39. Entledigande som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Margoth Holmqvist 

40. Enledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Ks § 53 

- Mats Klockljung 

41. Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen Ks § 51 

- Kristina Bäckström 

42. Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen Ks § 52 

43. Enledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden Ks § 54 

- Mats Klockljung 

44. Val av ordinarie ledamot i socialnämnden Ks § 55 

45. Val av ordförande i socialnämnden Ks § 56 

46. Val av vice ordförande i socialnämnden Ks § 57 

47. Val av ordinarie ledamot i barn-och utbildningsnämnden Ks § 58 

48. Val av ersättare i barn-och utbildningsnämnden Ks § 59 

49. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden Ks § 60 

50. Val av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsen Ks § 61 

51. Partiell inlösen av pensionsskuld 2016 för år 2016 

 

Arvidsjaur 2017-02-21 

 

 
PETER RYDFJÄLL 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 

 

 

 

 
S

a

mmanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Allmänheten är välkomna att ställa frågor. 

Föredragningslistan finns även att läsa på http://www.arvidsjaur.se. 
  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2017-02-28  
 

5 
 

 

Val av justerare samt tid 

och plats för justering 
 

Kf §  

 

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens 

protokoll, samt besluta om tid och plats för justering. 

 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2017-02-28 2 
 

6 
 

 

Allmänhetens frågestund 

Kf §  Dnr 00282/2014 101 

 

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2017-02-28 3 
 

7 
 

 

Delgivningar 

Kf §  

 

Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; 

 

* Cirkulär 16:66 - Skydd för visselblåsare 

- Sveriges Kommuner och Landsting 

 

* Svar - Öppning av taket ovanför incheckningsdisken på flygplatsen för 

bättre exponering av konstverk (Medborgarförslag) (Dnr 301/2016) 

- Arvidsjaurs Kommunföretag AB 

 

* Medborgarundersökning hösten 2016 (Dnr 14/2017) 

- SCB 

 

* Fördelning av revisorsuppdrag i de kommunala bolagen 

- Åke Lindberg, lekmannarevisionens ordförande 

 

* Kulturkalender får barn och ungdom i Arvidsjaurs kommun våren 2017 

- Integrations- och kulturförvaltningen 

 

* Protokoll 2017-01-11 

- Kommunrevisionen 

 

* Partiell inlösen av pensionsskuld (Dnr 340/2016) 

 Kommunstyrelsens ordförande 

 

* Bostadsmarknadsenkät 2017 – Svarsjournal (Dnr 30/2017) 

 Samhällsbyggnadskontoret Arvidsjaur 

 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2017-02-28 4 
 

8 
 

 

Interpellation/frågor 

Kf §  Dnr 

 

Inga interpellationer eller frågor har i skrivande stund inlämnats till 

kommunkansliet. 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2016-11-29 5 
 

9 
 

 

Motioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00000/2016 000 

 

Inga motioner har i skrivande stund lämnats in till kommunkansliet. 

 

Under punkten bereds ledamöterna möjlighet att lämna motioner. 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  
 

10 
 

 

Plogning av trottoarer och 

cykelvägar 

(Medborgarförslag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00000/2016 000 

 

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 

 

” Angående mycket dåligt plogade trottoarer och cykelvägar 
 

Eftersom jag går dagligen och använder trottoarer och gång och 

cykelbanor, ser jag själv hur illa det är med plogningen, Sten 

Leastadiusvägens trottoar är inte plogad på lång tid och därför måste man 

pulsa fram i snön om man inte vill gå på vägen. Samma med gång och 

cykelbanorna i samhället, de blir smalare och smalare efter varje snöfall. 

På andra ställen prioriterar man sådanaa vägar framför bilvägar vilket borde 

ske även här för barnens och motionärer säkerhet. Man får inte snåla och 

spara på säkerheten.” 

 

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De 

föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunfullmäktige 2016-11-29  
 

11 
 

 

Arbetsordning för 

Mål- och 

demokratiberedningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00000/2016 000 

 

En revidering av arbetsordningen för Mål- och demokratiberedningen 

har gjorts. 

 

Mål- och demokratiberedningens består av kommunfullmäktiges 

presidium samt gruppledare för de politiska partier som finns 

representerade i fullmäktige. Revideringen består i att fullmäktige även 

ska utse ersättare för gruppledarna. 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1(1) 
 

Arbetsordning för 
Mål- och demokratiberedningen 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-02-28 §  

 

 

Allmänt 
 

Fullmäktigeberedningens uppdrag är begränsat till den tid som kommunfullmäktige fastställer 

eller för mandatperioden. 
 

Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden ska läggas 

så att lagens krav på uppföljning uppnås. 
 

Fullmäktigeberedningen kan till sig adjungera sakkunniga och andra resurspersoner samt 

disponera över administrativa resurser. 
 

Protokoll / mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av beredningen. 
 

Beredningen har enligt kommunallagen (KL 5:23) rätt att väcka ärenden i fullmäktige i frågor 

som ligger inom beredningens verksamhetsområde. 
 

Beredningens förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande före behandling i 

kommunfullmäktige. 
 

Ledamöterna består av kommunfullmäktiges presidium samt gruppledarna ,och ersättare för 

dessa, för samtliga representerade partier i fullmäktige. Gruppledarna och deras ersättare utses 

av fullmäktige . 
 

Ledamöterna arvoderas efter gällande arvodesreglemente. 
 

 

Arbetsområde 
 

Beredningen ska: 
 

 Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.  
 

 Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige. 
 

 Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen. 
 

 Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. 
 

 Arbeta för att medborgarnas åsikter och idéer ska tas till vara i den politiska processen. 
 

 Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande. 
 

 Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område. 
 

Beredningen ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter inom 

kommunen som har en naturlig koppling till beredningens ansvarsområde. 

 

__________ 
  



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-15 35 
 

12 
 

 

Redovisning av motioner 

år 2016 
 

Ks § 22 Dnr 00032/2017 009 

 

Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

 

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 

beredning ej slutförts. 

 

Redovisning av inlämnade motioner under 2016 har upprättats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 
_____ 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Sandström 
 

 Utdragsbestyrkande 

  



     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-02-02 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
 

 
Kommunfullmäktige 
 
 

Direktval 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av motioner 
 
Enligt kommunallagens 5 Kap 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 
 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid 
kornmunfullmäktiges ordinarie marssammanträde redovisa motioner vilkas 
beredning ej slutförts. 
 
Redovisning av inlämnade motioner under 2016 görs i bilaga. I redovisningen 
redovisas, för ledamöternas kännedom, även de motioner vars beredning slutförts.  
 
 
 
 
Lotta Sandström 
Sekreterare fullmäktige 

  



 
 
 
Redovisning av motioner inlämnade 2016 
 
Mottagen av 
kf / Dnr 

Motion Remitterad 
till 

Kommentar 

    

2016-03-02 
Dnr 120/2016 
 

Främjande av fritidsaktiviteter för 
ungdomar 
- Kristina Taimi (s) 

Fritidschef 
Katarina 
Landstedt 

Under beredning. Behandlas av 
kommunstyrelsen 15 februari 
2017. 

    

2016-03-04 
Dnr 69/2016 
 

Delgivningar presenteras med 
hyperlänkar 
- Lars Ralph (m) 

Kommun- 
kanliet 

Färdigbehandlad. Beslut av Kf 
2016-10-31. Möjligheten 
öppnas vid byte av 
ärendehanteringssystem. 

    

2016-06-07 
Dnr 189/2016 

Fullmäktiges övergripande mål 
för utveckling och tillväxt 
- Lars Ralph (m) 

Kommunfull-
mäktiges 
presidium 

Under beredning. Behandlas av 
kommunstyrelsen 21 mars 
2017. 

    

2015-06-23 
Dnr 185/2015 

Försäljning av arrendetomter vid 
Arvidsjaursjön till arrendatorer 
- Lars Ralph (m) 

Planingenjör 
Britta 
Lundgren 

Under beredning. Behandlas av 
kommunstyrelsen 21 mars 
2017. 

    

2016-11-29 
Dnr 336/2016 

Vi vill ha flygskolan! 
- Lars Ralph (m) 

AKAB Under beredning. Behandlas av 
kommunstyrelsen 21 mars 
2017. 

 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-15 36 
 

13 
 

 

Redovisning av ej 

verkställda beslut år 2016 

 

Ks § 23 Dnr 00037/2017 101 

 

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att en förteckning över ej 

verkställda beslut årligen ska redovisas för fullmäktige. 

 

Redovisning av ej verkställda beslut 2016 har upprättats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Redovisningen godkänns. 

 

_____ 

 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Sandström 

Utdragsbestyrkande 

  



     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-02-07 

Árviesjávrien kommuvdna 

 

 

Handläggare 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

 
Direktval 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av ej verkställda beslut 

 

Presidiet har beslutat att en förteckning över ej verkställda beslut ska redovisas för 

fullmäktige en gång per år. 

 

Viktigt att notera är att medborgarförslag har, precis som motioner, en maximal 

handläggningstid om ett år efter inlämnandet. 

 

Ej verkställda beslut för perioden 2016-01-01--12-31 redovisas i bilaga. 

 

 

 

 

Lotta Sandström 

Sekreterare fullmäktige 

  



Redovisning av ej verkställda beslut – 2016-01-01 -- 2016-12-31 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 

Kommentar 

    

2016-02-09 

Dnr 39/2016 
Sim- och sporthallens 

underhålls- och 

renoveringsbehov 

Samhälls-

byggnads 
Under beredning. 

Kommunstyrelsens au har gett 

ett inriktingsbeslut till AG att ta 

fram förslag till nybyggnation 

enl. olika alternativ 
    

2016-03-02 

Dnr 120/2016 
Motion - Främjande av 

fritidsaktiviteter för ungdomar 

 

Fritidschef  Under beredning. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsen 

15 februari 2017. 
    

2016-05-18 

Dnr 148/2016 

Järnvägsgatan som huvudled Samhälls-

byggnadschef  
Tas upp till behandling när 

effekterna av Tjernfjellstunneln 

är kända. 
    

2016-06-20 

Dnr 193/2016 

 

Kommunala sommarjobb ger 

kommunen framtida arbetskraft 

(Medborgarförslag) 

Kommunstyrel-

sens ordförande  
Under beredning. 

    

2016-06-20 

Dnr 190/2016 
 

 

 

2016-10-27 

Dnr 337/2016 

Motion - Försäljning av 

arrendetomter vid 

Arvidsjaursjön till arrendatorer 

 

Ett medborgarförslag lämnades 

2016-10-27 med samma 

innehåll.  

Planingenjör 

 

Under beredning. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsen 

21 mars 2017. 

 

Kommer att behandlas i 

samband med motionen. 

    

2016-06-23 

Dnr 205/2016 

Bidrag till reparation av tak och 

toalett i Lappstaden - Arvidsjaurs 

Sameförening 

Kultur- och 

integrationschef  
Under beredning. 

    

2016-08-23 

Dnr 213/2016 

Detaljplan för Vittjåkk 

skidanläggning 

Planingenjör  Under beredning. Samråd sker 

under februari 2017. 
    

2016-09-19 

Dnr 231/2016 

Förrättning av samfälld byaväg i 

Abborrträsk för att säkerställa väg 

till vattenverk 

Gatuchef 

 
Pågående. Inte föremål för 

något specifikt politiskt beslut. 

    

2016-10-27 

Dnr 305/2016 

Promenad till Garvaregatan för 

inspektion av Johannaparken 

(Medborgarförslag) 

Gatuchef   Under beredning.  

    

2016-10-10 

Dnr 248/2016 

Införande av friskvårdstimme Kommunstyrel-

sens ordförande  
Under beredning.  

    

2016-10-21 

272/2016 

Avgiftsbefrielse från vatten och 

avlopp 

Gatuchef 

 
Under beredning. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsen 

21 mars 2017. 
    

2016-11-08 

306/2016 

Genomlysning av den 

administrativa situationen för 

socialnämndens chefer 

Kommunchef 

 
Under beredning. 

    

2016-11-16 

Dnr 302/2016 
Skridskobana / Fritidsaktivitet 

(Medborgarförslag) 

Fritidschef 

 
Under beredning. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsen 

21 mars 2017. 
 

  



Redovisning av ej verkställda beslut – 2016-01-01 -- 2016-12-31, forts. 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 

Kommentar 

    

2016-11-16 

Dnr 300/2016 
Gång- och cykelbana 

Villavägen (Medborgarförslag) 

Gatuchef 

 
Under beredning. Ärendet 

behandlas av kommunstyrelsen 

21 mars 2017. 
    

2016-11-16 

Dnr 304/2016 
Cykelbana / Skoterled från 

Järnia till korsningen riksväg 

94/95 (Medborgarförslag) 

Gatuchef 

 
Under beredning. 

    

2016-11-17 

Dnr 309/2016 
Riktlinjer för bidrag ur 

vattenregleringsmedel 

(bygdemedel) 

Kultur- och 

integrationschef  

Under beredning. 

 

Redovisning av ej verkställda beslut som ligger kvar från redovisning för år 2015 

 
Datum / Dnr Ärende Remitterad 

till 

Kommentar 

    

2013-11-04 

Dnr  

279/2013 

269/2015 

Turistplan för Arvidsjaurs 

kommun 

 

Kommunchef  Under beredning. Ärendet har 

behandlats av kommunstyrelsen 

15 februari 2017. 

    

2013-11-25 

Dnr 298/2013 
Motion – Bruttolöneavdrag för 

ögon- och öronoperationer 

samt större tandläkarräkningar 

 

Personalchef  Under beredning. 

Kommunfullmäktige 

återremitterade ärendet 

2015-06-23 för att ingå i 

beredningen av motionen 

”Attraktiv arbetsgivare” 
    

2014-11-11 

Dnr 305/2014 

 

Organisation för 

överförmyndarverksamheten 

Kommunfull-

mäktiges 

presidium 

Kommunchef  

Presidiet har beslutat att ärendet 

ska handläggas under 

mandatperioden. Ärendet väcks 

på nytt för beslut när 

organisationen setts över och 

förslag till ny organisation lagts. 
    

2014-11-24 

Dnr 335/2014 

 

Motion – Översyn av 

föreningsstöd till aktiva och 

verksamma föreningar 

Kommun-

styrelsen 
Under beredning. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

återremitterade ärendet 

2015-10-20 i avvaktan på nytt 

fritidspolitiskt program. 
 

------------------------------------------------- 
 

2012-11-19 

Dnr 285/2012 

 

Fritidspolitiskt program för 

Arvidsjaurs kommun 

Politisk 

arbetsgrupp 
Under beredning. Ärendet har 

varit upp ett flertal ggr i politisk 

instans.Ny AG bestående av 

förtroendevalda utsågs våren 

2015.Ks beslutade 2016-05-10 

att lämna upprättat förslag till 

fritidsprogram till fritidschefen 

för genomlysning av förslagets 

innehåll samt hur det 

samstämmer med riktlinjerna 

för föreningsstöd. 
 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-15 37 
 

14 
 

 

Investeringsredovisning 

för år 2016 

 

 

 

 

 
 

Ks § 24 Dnr 00061/2015 041 

 

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 

årets investeringar. 

 

Redovisning över färdigställda investeringar har upprättats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Investeringsredovisning för 2016 godkänns. 

 

_____ 

 

 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
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Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 24 

 

Investeringsredovisning år 2016 
 
 

NÄMND/ENHET Budget Investerat  Kvar  

    t.o.m. av budget 

(tkr) 2016 2016-12-31 2016 

        

Barn- och ungdomsnämnd 4 210    4 108    102    

        

Socialnämnd 1 754    1 512    242    

        

Kommunstyrelsen       

Räddningstjänsten 800    788    12    

Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för säker 
ledning 

813    278    535    

Stödfunktionen, Ekonomi/Ledning 650    45    605    

Kultur och Integration 469    436    33    

Fritid Gielas 250    209    41    

IT-Enheten 1 244    850    394    

Kostenheten 950    244    706    

Fastigheter 23 781    23 204    577    

Gatu- och Parkenheten 4 801    3 430    1 371    

        

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 39 722    35 104    4 618    

        

AFFÄRSVERKSAMHETER       

        

Stadsnät 1 407    623    784    

Camp Gielas 1 767    750    1 017    

Vatten och Avlopp 8 478    1 443    7 036    

Avfallsenheten 723    361    362    

        

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 12 375    3 177    9 199    

        

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD 
OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

52 097    38 281    13 817    

 
 

  



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Barn och ungdomsnämnd

BOU/Sandbackaskolan

Analysinstrument (No) Projektnr: 0221 50  50  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Möbler/stolar klassrum (So) Projektnr: 0226 220  219  1 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inköp av träningsdocka (Vo) Projektnr: 0227 50  46  4 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Lösen leasingavtal lastbil(Tr) Projektnr 0228 200  206  ‐6 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Lösen leasingavtal hjullastare (Tr) Projektnr: 0229 1 350  1 358  ‐8 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Utbyte av SAAB (Ftper) Projektnr: 0232 50  0  50 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inlösen av fordon gjord‐ej nyinköp.

Ombyggnation mm Sandbacka Projektnr: 0235 220  226  ‐6 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Byte av utrustning Sandbacka Projektnr 0236 190  180  10 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Förskolan

Utbyte av matstolar och bord Projektnr: 0219 130  128  2 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inventarier förskola, barnvagnar Projektnr: 0220 100  63  37 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Öppning två förskleavd Ripan Projektnr: 0208 207  213  ‐6 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Parkskolan

Arbetsmiljöåtgärder Projektnr: 0218 50  40  10 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Ringelskolan

Symaskin, möbler, syslöjd Projektnr: 0216 200  216  ‐16 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Byte utr Ringelskolan Projektnr: 0217 50  50  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Fridhemsskolan

Utbyte av skolbänkar Fridhem Projektnr: 0212 845  809  36 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Spånsug och verktygsskåp Projktnr: 0215 150  184  ‐34 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Central administration

Infrastruktur för trådlöst nätverk Projektnr: 0233 148  119  29 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Summa Barn‐ och ungdomsnämnd 4 210  4 108  102 

Socialnämnden

Byte larmstation Ringelsta Projektnr: 0404 1 544  1 354  190 

Det mesta är utfört, fakturor saknas ännu för sista 

åtgärden, larm till RWC på entréplanet.

UH 2015‐64



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Diskdescinfektorer Projektnr: 0405 60  0  60 

Projektet har inte kunnat genomföras under 2016, vi 

inväntar flytt till nya lokaler i Länsmansgärdan 9.

UH 2014‐26

Utbyte spoldescinfektiorer Projektnr: 0406 150  158  ‐8 

Investeringen är genomförd, summan blev 8 tkr högre 

än den överförda summan från  2015.

UH‐2014‐26

Summa Socialnämden 1 754  1 512  242 

KS/Räddningstjänsten

Befälsbil Projektnr: 0504 800  788  12 

Projektet är slutfört och bilen är tagen i drift. 

Summa Räddningstjänsten 800  788  12 

KS/Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för 

säker ledning

Brandskydd, kylanläggning serverrum Projektnr: 1601 425  0  425 

Nytt brandskydd ska installeras under 2017. Har ej 

kunnat påbörjas pga annan utrustning, UPS och 

strömförsörjning, ska bytas ut först, för att skapa fysiskt 

utrymme för ny anläggning.

Ombyggnad reception Projektnr: 1602 388  278  110 

Åtgärderna är en del av projektet för iordningställande 

av kommunal ledningsplats enligt MSB:s direktiv och är 

till viss del bidragsberättigade med 50 %. 

Åtgärderna påbörjade i oktober. Byggkostnader ej 

fakturerade och vissa arbeten kvarstår.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Summa Kommunal ledningsplats 813  278  535 

KS/Stödfunktion/Ledning/Ekonomi

Utveckling hemsida Projekt nr: 0102 50  45  5 

Arvidsjaurs kommun gjorde om sin hemsida/webb 

under 2016. 

Bakgrund: Förre kommunchefen Kerstin Olla avsatte 200 

tkr kr till detta projekt. En tillsatt webbgrupp under 

ledning av Kent Norberg har genomfört arbetet. Senast 

kommunen gjorde om hemsidan var så långt tillbaka 

som 2008. En lång tid i denna genre. Syftet med 

omgörningen var bla att uppgradera bildverktyget, 

skapa ett modernare gränssnitt och göra 

webbplattformen  responsiv för att den bättre passar 

och följer allt från stationär dator/bildskärm till 

pekskärm och mobil). Den avsatta beloppet är 

förhållandevis mkt liten i jämförelse med andra 

kommuners webbbudget för liknande insatser. (Kiruna 

hade 1,2 miljoner för detsamma osv.). Men Arvidsjaurs 

kommuns webbgrupp lyckades på egen hand ordna med 

förarbete så som struktur och design. Yttre hjälp köptes 

in via upphandling för konvertering och allt tekniskt 

bakom en sådan manöver. En webb blir egentligen aldrig 

klar. Utan det är ett ständigt arbete som kräver 

rörelsebudget, för utbildningar, uppgraderingar mm. 

Därför har informatören utlovats en driftsbudget på 50 

000 kr/år.  Detta för att inte hamna i samma sits som 

tidigare 11 år, då ingen budget funnits, och bromsat 

erforderliga åtgärder i tid.

Styr och ledningssystem Projektnr: 0103 600  0  600 

Styr och ledningssystem har inte påbörjats under 2016.

Ivan Eriksson jobbar med grundanalyser. 

Beloppet på 600 t.kr. önskas att överflytta till år 2017.

Summa Stödfunktionen/Ledning/Ekonomi 650  45  605 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

KS/Kultur‐ och Integration

RFID‐märkning biblioteket Projektnr: 0313 14  14  0 

Avslutat.

Inventarier kultur Projektnr: 0317 128  97  31 

Hörslinga i ytterligare två rum på föreningsservice, 

utrustning till köken samt vissa inventarier 

föreningsservice.

Bioduk Medborgarhuset Projektnr: 0318 200  200  0 

Avslutat.

UH‐2016‐78

Fordon Ideum Projektnr: 0709 127  125  2 

Avslutat.

Summa Kultur‐ och Integration 469  436  33 

KS/Fritid Gielas

Reningsanläggning Projektnr: 0662 250  209  41 

Investeringen har genomförts under hösten. 

Projektet är avslutat.

Diarienummer: UH‐2016‐41

Summa Fritid Gielas 250  209  41 

KS/IT‐enheten

Övervakning Projektnr: 0701 70  0  70 

Planerat under 2016. Påbörjas tidigast 2017.

Ärendehanteringssytem Projektnr: 0702 50  0  50 

Planerat under 2016. Påbörjas tidigast 2017.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Tekniska åtgärder Projektnr: 0705 172  45  127 

Har påbörjats.

Inköp av datorer Projektnr: 0706 675  675  0 

Projektet avslutat.

Utbyte switchar Projektnr: 0708 200  83  117 

Har påbörjats i slutet av 2016.

Bil Fd VDI Projektnr: 0710 77  50  30 

‐3 

Bil inköpt. Resterande 30 tkr önskas flytta till år 2017 till 

projekt utbyte switchar sedan kan 0710 avslutas.

Reavinst på 3 tkr efter man har sålt den gamla bilen.

Summa IT‐enheten 1 244  850  394 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kostenheten

Ugn 16 GN Projektnr: 0830 50    77    ‐27 

Genomfört och avslutat.

Diarienummer upphandlingen: 10133

Ny kyl/frysanläggning på Sandbackaskolan Projektnr: 

0831
200    167    33 

Genomfört och avslutat.

Diarienummer upphandlingen: UH‐2015‐71

Kvarvarande medel kanske kan täcka förlusten på 

projekt 0830 och kvarvarande medel efter det behöver 

inte överföras till nästa år.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Serveringslinje på Restaurang Ringelbiten Projektnr: 

0829
500    0    500 

Ej genomförd, projektet överförs till 2017 och har ett 

planerat genomförande till sommaren 17. 

Kommer att tas från avtal med diarienummer: 10133.

Diskinlämning på Restaurang Ringelbiten Projektnr: 

0832
200  0  200 

Beviljade medel på 200 tkr för ny kyl och fryslösning på 

Sandbackaskolan för 2017, beviljades en överföring till 

2016 och detta nya projekt.

Ej genomfört.

Summa Kostenheten 950  244  706 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighet

Förbättring larminstallationer Projektnr: 1205 950  432  518 

Brandlarmsutrustning inköpt till förskolorna.  Installation 

utfört på Harens föskola. Resterande kvarstår. 

Komplettering larmdon mm utfört på Ringelskolan.  

Omläggning papptak Projektnr: 1209 194  207  ‐13 

Upphandling utförd. UH‐2015‐15

Kvarstående anmärkningar från slutbesiktning 

åtgärdade. Projektet slutfört.

Renovering fasad/fönster/tak Parkskolan Projektnr: 

1210
2 999  2 743  256 

Upphandling utförd. UH‐2016‐5

Slutbeiktning utförd i november. Kvarstående åtgärder 

(målning) åtgärdas till våren. Projektet slutfört.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Nya alu‐partier/lås Fridhemsskolan Projektnr: 1214 100  143  ‐43 

Nya entrépartier i aluminium inköpta och monterade. 

Nytt elektroniskt passagesystem monterat. Projektet 

slutfört.

Renovering Harens förskola Projektnr: 1215 3 500  3 765  ‐265 

Upphandling utförd. UH‐2016‐42

Projektering utförd.

Byggnationer påbörjades i augusti. Slutbesiktning i 

december. Utvändiga åtgärder kvarstår.

Fördyringar pga ändringar i samråd med verksamheten 

som  var nödvändiga ur bl.a arbetsmiljösynpunkt. 

Köp av Länsmansgärdan 9 Projektnr: 1216 12 000  11 372  628 

Förvärv av Länsmansgärdan 9 (Hälsoscentralen) från 

2017‐01‐01.

Vissa fastighetsregleringskostnader kommer att 

tillkomma. 

Energieffektivisering Projektnr: 1271 3 471  3 751  ‐280 

Utbyte av belysningen på Fridhemsskolan till LED utfört. 

Projektet blev dyrare än beräknat pga dålig konkurrens 

vid anbudsgivningen. Bidrag på 697 tkr är sökt hos 

Boverket men svar har ej erhållits ännu. 

Anpassning och optimering av värmesystem, utbyte av 

termostater och termostatventiler på Fridhemsskolan 

slutfört. Fördyringar pga en oförutsedd asbestsanering .

Utbyte ventilation och byte belysning till led‐armaturer 

på Harens förskola utfört.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Brandlarm Projektnr: 1273 567  791  ‐224 

Projektering och upphandling utförd. UH‐2015‐44

Fortsättning från förra årets påbörjade projekt med nya 

brandlarm och inbrottslarm installeras på 

Fridhemsskolan, Sandbackaskolan (tre hus) samt 

Medborgarhuset.

P.g.a. tillkommande krav från räddningstjänsten på 

detektering i undertak samt konvertering av hisslarm till 

larmcentral så blev projektet dyrare än budgeterat.

Summa Fastigheter 23 781  23 204  577 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Gatuenheten

Rondeller Järnvägsgatan Projektnr: 2147 124  29  95 

Viss återställning återstår vid rondellen i korsningen 

Västlundavägen/Järnvägsgatan. 

Projektet är klart och avslutas.

Gångfartsområde Ringelskolan Projektnr: 2148 860  902  ‐42 

För att säkra elevernas skolväg har en ny 

avlämningsplats vid Ringelskolan byggts.

Länsstyrelsen har beviljat kommunen medel från 

länstransportplanen för denna åtgärd. Kommunen får 

450 tkr i bidrag.

Projektet är klart och avslutas.

Hjullastare Projektnr: 2149 1 373  1 849  ‐476 

Investering av ny hjullastare som är gjord.

Investering av hjullastare inklusive försäljning och lösen 

av den gamla hjullastaren landade på 1 380 tkr. Beslutad 

budget var 1 500 tkr och resterande medel 

ombudgeterades till nytt investeringsobjekt på en annan 

enhet.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Vid kontering av fakturan uppdagas det att 

investeringen av hjullastaren ska bokföras som en 

investering och lösen och försäljning av den gamla 

hjullastaren på driften. Detta har  resulterat i att 

investeringsbudgeten har överskridits.

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐84

Projektet avslutat.

Multiskopa Projektnr: 2150 110  99  11 

Ny multiskopa till hjullsatare.

Projektet avslutat.

Fiskarvägen inkl belysning Projektnr: 2151 1 090  0  1 090 

VA ska bytas ut i Fiskarvägen och i samband med detta 

så rustar vi även vägen som är i dåligt skick. 

Belysningsstolpar flyttas ut från tomter. Trottoaren mot 

Sandbackaskolan försvinner och ersätts med ett dike för 

ytavvattning.

Detta arbete hann inte påbörjas detta år.

Belysningskabel vid markförläggning Projektnr: 2152 400  111  289 

Vattenfall har markförlagt kabel i Glommersträsk och 

Deppis där vår belysning har berörts. Vi har gått med 

och fått nedgrävd vår belysningskabel.

Fakturan för Deppis har vid bokslut ej inkommit.

Belysningskabeln genom södra delen av Hedberg var 

under all kritik och svår att laga på grund av dess 

beskaffenhet. Ny kabel las i samband med annan 

grävning som vi har haft i byn. Fakturan hade inte 

inkommit innan bokslut.

Vattenfall kommer att gräva ner kabel ett antal år 

framöver och de har ibland kort varsel.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Belysningsarmaturer Projektnr: 2216 458  239  219 

Projektet består i att byta ut kvicksilverarmaturer. I år 

har de sista kvicksilverarmaturerna bytts ut till 

LED/natrium i de byar där belysningen ska vara kvar. Vi 

har en del kvicksilver kvar i byar där det råder ett 

frågetecken om belysningen ska vara klar. Kommer att 

behandlas politiskt under vintern.

Inköp av ny gräsklippare Projektnr: 2351 150  0  150 

Gatuenheten har för avsikt att lägga ut gräsklippning på 

entreprenad till sommaren 2017 och på grund av detta 

har inte denna investering gjorts.

Projektet avslutas.

Utveckling/Upprustning lekplatser Projektnr: 2352 50  41  9 

Enligt kommunens lekplatsprogram. I år är en ny 

lekutrustning inköpt till Marklundsparken. Den är inte på 

plats än.

Medel för fortsättning av detta projekt är beslutat för 

2017. 

Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn Projektnr: 2352 186  160  26 

Två flytbryggor är inköpta för att ersätta de fiskebryggor 

som finns mot Järnvägsgatan. En klätterställning för 

mindre barn samt en gungställning med tre gungor 

varav en korg gunga är inköpt.

Lekutrustningen är på plats och bryggorna kommer att 

rivas i höst och de nya kommer att sjösättas sommaren 

2018.

Medel för fortsättning av detta projekt är beslutat för 

2017. 

Summa Gatuenheten 4 801  3 430  1 371 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 39 722  35 104  4 618 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

AFFÄRSVERKSAMHETER

KS/Arvidsjaurstadsnät

Förtätning Projektnr: 1502 250  249  1 

Förtätning utförd bl.a. i samband med fjärrvärme 

utbyggnad.

Ytterligare förtätning har skett under året.

Utbte central utr. Projektnr: 1503 74  27  47 

Utbyte av föråldrad utrustning påbörjat.

Kommer att färdigställas under 1 kvartalet 2017

Provisioneringssystem Projektnr: 1504 125  0  125 

Avtalet med nuvarande Kommunikations Operatör, 

Teracom, gick ursprungligen ut 20170102. 

Samarbetsprojektet med två andra kommuner och IT 

Norrbotten har dragit ut på tiden. Alla nödvändiga avtal 

undertecknades i dec 2016. Arbetet med nytt 

provisioneringssystem påbörjas Jan 2017.

El‐ledningar flytt mm Projektnr: 1505 250  158  92 

El‐ledningar har grävts ner i Deppis, men pga felaktig 

faktura från Vattenfall har ingen utbetalninge skett 

ännu. Bör ske under jan. 2017. Ca 90tkr är upparbetade 

hittils.

Påbörjade arbeten är nyförläggning mellan Renträsk och 

Pjesker.

Planerade arbeten är nyförläggning i Pjesker.

Övrig anläggning, anslutning BRF.

TV i nätet Projektnr: 1506 433  0  433 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Avtalet med nuvarande Kommunikations Operatör, 

Teracom, gick ursprungligen ut 20170102. 

Samarbetsprojektet med två andra kommuner och IT 

Norrbotten har dragit ut på tiden. Alla nödvändiga avtal 

undertecknades i dec 2016. Arbetet med att utveckla TV 

i nätet fortsätter under 2017.

Kompl. Teknik stadsnätet Projektnr: 1507 275  189  86 

Arbetet fortlöper i takt med att nya kunder ansluter sig.

Summa Stadsnätet 1 407  623  784 

KS/Camp Gielas

Brandlarm Projektnr: 1404 1 367  365  1 002 

En helt ny brandskyddsdokumentering på Gielas 

sporthallsbyggnad och stugby har upprättats. 

Sporthallsbyggnaden har installerats med nya larm.

Projektet fortsätter med stugbyn efter nyår och planeras 

avslutas under år 2017. 

Diarienummer: UH‐2016‐79.

Takrenovering Projektnr: 1405 400  385  15 

Takrenovering har genomförts under sommaren. 

Projektet avslutas.

Diarienummer: UH‐2016‐45

Summa Camp Gielas 1 767  750  1 017 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/VA

Ledningsnät Hedberg Projektnr: 2571 1 392  167  1 225 

Vatten och avloppsledningsnätet byts ut i större delar av 

byn.

Allt ledningsarbeten är klara i år men återställningen 

kvarstår till nästa år. 10 % av medlen innehålls.

Diarienummer för upphandling UH‐2015‐27

600 tkr önskas överföras till nya projekt för 2017. 

Ett för lösen av vår jourbil där leasingen går ut i vår samt 

att vi är i behov av en ny servicebuss. Den är från 2005 

och har krånglat med oss ett tag och fungerar inte som 

den ska.

Markbäddar Projektnr: 2572 90  120  ‐30 

Den mindre reningsanläggningen i Hedberg är omgjord.

Anläggningen bestod av en en‐kammarbrunn med ingen 

efterföljande rening. Nu är det en tre‐kammarbrunn 

med efterföljande rening bestående av en markbädd av 

moduler.

Svedjans reningsanläggning har fått en tre‐

kammarbrunn istället för en en‐kammare. Bädden är 

intakt.

Omgrävning Järnvägsgatan Projektnr: 2573 354  28  326 

Delar av spillvattenledningen vid Nyborgstjärn har byts 

ut.

Projektet avslutas.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

IH4 Stängsel och grind Projektnr: 2577 109  0  109 

Områdesskydd för kommungaraget. Grinden kom på 

plats 2015. Stängslet sätts upp förhoppningsvis i år. 

Anledningen till att stängslet inte satts upp förra året är 

att det inte är bestämt i vilken utsträckning vi får 

stängsla.

Diarienummer för upphandling UH‐2015‐50

Ny reservvattentäkt Arvidsjaur Projektnr: 2582 322  0  322 

Lärkans vattenverk är ett gammalt vattenverk som tagits 

ur drift för ett antal år sedan. Under året har en 

utredning genomförts för att se om anläggningen går att 

använda som reservvatten. Provpumpning har 

genomförts under sommaren och hösten och 

vattenprover har analyserats.

Allt visar positivt och vår konsult tror att vi har möjlighet 

att få ut mer vatten om vi har en större brunn.

Upphandling för borrningen gjordes under vintern 

tillsammans med borrningen för att förstärka upp 

vattenverket.

Krav ställdes på att det skulle genomföras innan nyår 

och inget av de entreprenörer som lämnat anbud kunde 

uppfylla det önskemålet och vi var tvungen att avbryta.

Järvträsk stora avloppsanläggning Projektnr: 2583 120  8  113 

2014 anlades en ny reningsanläggning. Det blev 

sättningar som åtgärdades 2015. På grund av detta 

innehölls resterande  5 % av anbudssumman tills en 

godkänd slutbesiktning är genomförd. Anläggningen är 

besiktigad i år och allt ser bra ut. 

Projektet är avslutat. 

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐17

Södra Sandträsk avloppsanläggning Projektnr: 2584 201  37  164 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

2014 anlades en ny reningsanläggning. Det blev 

sättningar som åtgärdades 2015. På grund av detta 

innehölls resterande 5 % av anbudssumman tills en 

godkänd slutbesiktning är genomförd. Anläggningen är 

besiktigad i år och allt ser bra ut. 

Projektet är avslutat.

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐17

Ledningar Sandbacken Projektnr: 2586 3 620  0  3 620 

VA‐ledningar på Fiskarvägen skulle bytas ut i år.

Arbetet har inte påbörjats.

Kommunikations Råvattenstation Projektnr: 2587 200  0  200 

Vi har haft problem med kommunikationen med 

råvattentäkterna i Arvidsjaur. Nuvarande består av 100 

V likströmssystem. En elektriker kommer att prova att 

koppla om till så att vi kan använda oss av 24 V i 

befintliga ledningar och se om detta fungerar bättre. 

Beroende på utfall får vi se om vi måste hitta någon 

annan lösning eller kan avsluta projektet.

Omkopplingen är inte gjord i år.

Mät‐ och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk 

Projektnr: 2588
250  0  250 

Brunnens avsikt är att kunna möjliggöra piggning, 

rengöring, på inkommande ledning i vattenverket samt 

kunna mäta flödet på inkommande vatten. En firma som 

utför piggning har varit och inspekterat vår anläggning 

och konstaterat att det går att pigga utan att sätta en 

brunn på ledningen. Maskinisterna har hittat en lösning 

inomhus för att mäta vattnet.

Projektet genomförs ej.

Medlen överförs till projekt Ventilationsaggregat 

Arvidsjaur reningsverk 2017. Kf §127 2016‐10‐31.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Ventilationsagg. i Glommersträsk och Moskosels 

reningsverk Projektnr: 2589
500  460  40 

Glommersträsk och Moskosels reningsverk har fått nya 

ventilationsaggregat.

Projektet är slutfört.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐47.

Ny slamavvattningsmaskin Projektnr: 2590 1 100  452  648 

En ny slamavvattningsmaskin är på plats i Arvidsjaurs 

reningsverk. Maskinen går inte som den ska och 

injusteringar kvarstår. Ingen slutbesiktning är gjord.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐51.

Pumpstation Glommersträsk Projektnr: 2591 220  171  49 

Ombyggnation av pumpstationen på Stationsgatan. Den 

pump som satt i stationen var slut och i samband med 

ny.

Projektet är avslutat.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐95.

Summa VA 8 478  1 443  7 036 

Ks/Avfall

Asfaltering ytor ÅVC Projektnr: 2601 140  53  87 

Viss asfaltering utfört inom projektet 2016. Pga av 

markförhållanden så fortsätter vi 2017.

UH‐2015‐13.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Ändring av färdväg inne på ÅVC området Projektnr: 

2602
45  0  45 

Vägtrumma och vägbank på plats. Den planerade 

asfalteringen har ej utförts denna sommar pga att 

marken inte verkar ha satt sig ännu. Nytt försök 2018. 

Ev. hoppar vi över asfalteringen helt och hållet och då 

blir det pengar över.

UH‐2015‐13.

Markköp Moskosel ÅVC Projektnr: 2606 25  18  7 

Markköp slutfört.

Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall Projektnr: 

2621
150  10  140 

Byggnaden för mellanlagring av hushållsavfall är 

slutbesiktad. Den upphandlade delen av projektet är 

klar. Återstår gör bla pågående markarbeten som görs i 

egen regi. Detta tar längre tid än beräknat då vi 

använder oss av fyllnadsmassor som lämnas in på ÅVC. 

När marrkarbetena är klara måste planen få sätta sig 

innan asfaltering. 

UH‐2014‐47.

Förlängning av ramp för producentansvar Projektnr: 

2622
50  67  ‐17 

Projektet slutfört. Hamnade över budget då vi köpte in 

grävmaskinstjänst för att få elementen på plats. Var 

tänkt att göra allt i egen regi när budget gjordes. 

Inköp av containers Projektnr: 2623 168  64  104 

5st containers inhandlade. Budgeten var beräknad på 

nya containers. Vi fick dock tag på 3st begagnade, därav 

lägre kostnad.

Investeringen slutförd.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Utbyggnad av skärmtak Projektnr: 2624 60  85  ‐25 

Utbyggnad av skärmtak byggs av MDH Bygg AB. Ej ännu 

färdigställt. Kommer ej hålla budget pga 

tilläggsbeställning av utökade kvm samt dörrar då 

innehållet har visat sig vara stöldbegärligt. Med dörrar 

kan vi låsa.

Beräknas till ca 110 tkr och slutförs 2017.

Beställd på ramavtal med MDH Bygg AB, UH‐2015‐87.

Belysning ÅVC i Moskosel och Glommersträsk 

Projektnr: 2625
85  64  21 

Projektet är färdigställt.

UH‐2014‐82.

Summa Avfallsenheten 723  361  362 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 12 375  3 177  9 199 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTE‐ OCH 

AVGIFTSFINANSIERAD VERKAMHET
52 097  38 281  13 817 
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Sammanträdesdatum 
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Revidering av 

resultatbudget i mål- och 

resursplan 2017 - 2019 

- Hela kommunen 

 

Ks § 25 Dnr 00116/2016 041 

 

Kommunfullmäktige antog 2016-11-29 § 173 mål- och resursplan 2017-

2019 för hela kommunen. 
 

Med anledning av ändrade förutsättningar för 2017 har ärendet tagits upp 

för behandling. De ändrade förutsättningarna innebär ändrad budget främst 

på central nivå men även inom kommunstyrelsens område. 

 

Följande förslag till besparingar har presenterats för arbetsutskottet 

2017-01-10: 
 

Återföring av nedskriven fordran – Migrationspengar 3 500 tkr 

Ingen fördelning av flyktingpengar till soc och bun 930 tkr 

Statsbidrag till lärarlönelyft 1 850 tkr 

Förändring i beräknade löneökningar 3 100 tkr 

Befolkningsminskning- skatteunderlaget -2 180 tkr 

Kommuninvest 500 tkr 

Summa central nivå 7 700 tkr 
 

Sänkta budgetramar 

som en följd av ej förbrukade medel tidigare år 

Samhällsbyggnad 2 100 tkr 

Bostadsanpassning 100 tkr 

Kultur- och integration 400 tkr 

Stödfunktionen 700 tkr 

Summa Kommunstyrelsen 3 300 tkr 
 

Totalt 11 000 tkr 

 

Med ovanstående återställs resultatet i 2017 års budget, i enlighet med 

fullmäktiges i november 2016 av kommunfullmäktige. 
 

För åren 2018-2019 finns fortfarande resultatmässiga underskott som ska 

fortsätta utredas under 2017. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Revidering av resultatbudget i mål- och resursplan 2017-19 antas. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Resultatbudget 

Mål- och resursplan 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

RESULTATBUDGET tkr Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunal skattesats 22,8 22,8 22,8 22,8 

Kommunfullmäktige -2 653 -2 698 -3 036 -2 853 

Kommunstyrelsen -69 375 -61 700 -78 268 -80 121 

Barn o Ungdom -145 803 -152 706 -149 862 -150 260 

Socialnämnden -170 472 -173 093 -174 314 -176 979 

Miljö o Bygg -2 153 -2 371 -2 480 -2 605 

SUMMA -390 456 -392 568 -407 960 -412 818 

Löneökningar nya   -8 169 -25 385 -41 485 

Pensioner mm -8 900 -7 300 -500 -500 

Avskrivningar -16 050 -16 050 -16 050 -16 050 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-415 406 -424 087 -449 895 -470 853 

Skatteintäkter 288 681 300 323 311 974 323 829 

Utjämningsbidrag 126 399 122 028 121 258 119 927 

Extra flykting 4 100 5 092 4 000 4 000 

          

Finansiella intäkter 1 000 1 400 800 800 

Finansiella kostnader -100 -100 -100 -100 

Summa intäkter 420 080 428 743 434 932 445 456 

Befolkning 1 november föreg 
år/årsskifte 

6 447 6442 6439 6 436 

Prognos minskning befolkning -10 -6 -3 -3 

RESULTAT  4 674 4 656 -11 963 -22 397 

  

1 % mål 4 120 4 274 4 372 4 478 
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Återrapport 
 

Revisionsrapport 

– Granskning av samspelet 

mellan förtroendevalda och 

tjänstemän 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 27 Dnr 00265/2016 007 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har 

PwC kommunal sektor genomfört en granskning av samspelet mellan 

förtroendevalda och förvaltning. Syftet med granskningen har varit att pröva 

om samspelet mellan de politiska organen och förvaltningen sker på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

 

Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet 

mellan de politiska organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt 

sätt, samt med otillräcklig intern kontroll inom kommunstyrelsen. 
 

Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett ändamålsenligt sätt, 

samt med bristande intern kontroll inom barn- och utbildningsnämnden.  
 

Samspelet bedömt till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt 

med till övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och 

miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Revisorernas rekommendationer är; 
 

• Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera. 

• Inför regelbundna utvärderingar av samarbete, beredningsprocess och 

sammanträdesordning. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 130 beslutat att kommunstyrelsen 

får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder. 

 

Återrapport har 2017-01-30 inlämnats av kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchefen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Återrapporteringen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt 

Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Datum 

2016-01-30 
Arvidsjaure, Kommun 

KommunslyreAsen 

2017 -01- 30 

5-  21,16 -01) 

Arvidsjaurs konmum 
Årviesfrivrien kommuvdna 

Handläggare 
Egen 

Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyreelsen 

Direktval 

Återrapport — Revisionsrapporten "Granskning av samspelet mellan 
förtroendevalda och tjänstemän" 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har PwC 
kommunal sektor genomfört en granskning av samspelet mellan förtroendevalda och 
förvaltning. 

När det gäller kommunstyrelsen och nämnderna (förutom mbhn) var det revisorernas 
sammanfattande revisionella bedömning att samspelet mellan de politiska organen 
och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt sätt, samt med otillräcklig intern 
kontroll inom kommunstyrelsen. 

Kornmunfullmäktige beslutade 2016-10-31 att komniunstyrelsen skulle 
återrapportera med förslag till åtgärder. 

Revisorernas bedömning att samspelet fungerade mindre bra före och under tiden för 
revisionen var en gemensam uppfattning. 

Vid planering av ekonomidagarna i november 2016 i Malå, där både politker och 
ledande tjänstemän deltog, diskuterades vilka åtgärder som behövs för att 
återupprätta förtroendet. Där föreslogs bland annat att kommunstyrelsen skulle 
öppnas för förvaltningschefer för ökad insyn, vilket också beslutades. 
Det tog även beslut om att en kontinuerlig dialog mellan politiker och tjänstemän ska 
ske under ärendeberedning, vilket är verklighet idag. 

Stämningen och tonen mellan politiker och tjänstemän har stadigt förbättras under 
hösten och vintern. Vid ledningsträff i slutet av januari 2017 klargjorde 
förvaltningschefer och övriga deltagare att det nu råder god stämning och tillit 
mellan politiker och tjänstemän, något som också förvaltningschefernas 
verksamheter har instämt i. 

Med hänvisning till ovanstående finner undertecknade i nuläget ingen anledning att 
lämna förslag till åtgärder vad gäller samspelet. Problemet med intern kontroll 
kvarstår. Den interna kontrollen skulle avsevärt förbättras om kommunfullmäktige 
beslutade att stärka styrning och ledning genom en förändrad politisk organisation. 

UlfStarefeldY 
Kommunchef 

Postadress 
	

Telefon 
	

Telefax 
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Sarnmanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun har PwC kommunal 
sektor genomfört en granskning av samspelet mellan förtroendevalda och förvaltning. 
Syftet med granskningen är att pröva om samspelet mellan de politiska organen och för-
valtningen sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet mellan de politiska 
organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt sätt, samt med otillräcklig intern 
kontroll inom kommunstyrelsen. Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett 
ändamålsenligt sätt, samt med bristande intern kontroll inom barn- och ung domsnämn-
den. Samspelet bedömt till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt med till 
övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och miljö-bygg och hälso-
skyddsnämnden. 

KS 
	

BUN 	SN MBH 

Inte/ 	I begränsad 	 Till överväaande del 	Ja/ 
Otillräcklig 	utsträckning/ 	 Tillräcklig 

Bristande 

Jämfört med tidigare granskningen av samspelet mellan förtroendevalda och förvalt-
ning (2010) bedömer vi nu att en utveckling i negativ riktning har skett. 

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan fram-
går av avsnitt fem. 

Rekommendationer: 

• Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera 

• Inför regelbundna utvärderingar av samarbete, beredningsprocess och sammanträdes-
ordning. 

2016-10-19 

Linda Marklund 	 Christer Marklund 

Uppdragsledare 	 Projektledare 
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1. 	Inledning 

1•31. 	Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att 
göra en granskning inom området samspel mellan förtroendevalda och förvaltning. 

Kommunal verksamhet styrs av förtroendevalda politiker. I de verkställande organens 
ansvar ligger att bygga upp och skapa förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll. Ett bristfälligt samspel mellan styrelse/nämnder och tjänstemän riskerar att 
verksamheten inte bedrivs på avsett sätt. 

Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen samt nämnderna; barn- och 
utbildningsnämnden, miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden samt socialnämnden. Av lagstift-
ning framgår att dessa politiska organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2. 	Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att pröva om samspelet mellan de politiska organen och för-
valtning sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningsresultatet ska i möjligaste mån jämföras med resultatet från den tidigare 
granskning som genomförts inom detta område år 2010. 

1.3. 	Revisionskriterier 
- 	 19 kontrollmål (se bilaga) 

Kommunallagen 6 kap6. 7 § 

1.4. Revisionsmetod och avgränsning 
Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till år 2016. I övrigt se bakgrund och revis-
ionsfråga. En web-enkät har skickats till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och 
nämnderna samt alla chefer/arbetsledare inom förvaltningarna. Svarsfrekvensen uppgår 
till 66 procent, varav svarsfrekvensen uppgår till cirka 41 procent för förtroendevalda och 
cirka 73 procent bland arbetsledare/chefer. Dokumentanalys samt kompletterande inter-
vjuer med förtroendevalda/arbetsledare/chefer har genomföras. Val av intervjupersoner 
har gjorts utifrån enkätresultatet. Intervjuer har genomförts med representanter från sty-
relsen, nämnderna och samtliga förvaltningar. Granskningsresultatet har också jämförts 
med resultatet från den tidigare granskning som genomförts inom detta område år 2010. 

Berörda personer har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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2. Tidigare granskning 
Kommunrevisionen genomförde år 2010 en granskning av samspelet mellan fritidspoliti-
ker och förvaltning i Arvidsjaurs kommun. 

Granskningen resulterade bLa. i följande iakttagelser och bedömningar: 

— Kommunens anvisningar för ärendehantering tillämpas av organisationen, t.ex. i fråga om 
tidpunkt för utskick av kallelse. Anvisningarna bedöms dock inte vara heltäckande 

— ' Kvaliteten på beslutsunderlagen kan vidareutvecklas. Utvecklingsområden är konsekvensbe-
skrivningar och alternativ beslutsförslag 

— Det finns stora skillnader hur ledamöterna uppfattar förutsättningarna för att fullgöra sitt 
uppdrag. Ledamöter i socialnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tenderar 
att vara mest nöjd medan kommunfullmäktige och dess budgetberedning redovisar ett enkä-
tresultat som är under genomsnittet bland samtliga granskade organ. 

I denna granskning gjordes den sammanfattande revisionella bedömningen att 
samspelet mellan de politiska organen och förvaltning endast delvis sker på ett ända-
målsenligt sätt och med delvis tillräcklig intern kontroll. I syfte att utveckla arbetet inom 
området lämnades följande rekommendationer: 

• Att heltäckande och stödjande anvisningar för ärendehandläggning och beredning 
upprättas för samtliga organ. Exempel på innehåll är tydlig ansvarsfördelning för arbe-
tet samt kvalitetskrav när det gäller beslutsunderlag 

• Respektive organ bör skapa rutin för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av den 
nämndsinterna processen (handläggning, beredning, sammanträden, verkställighet). 

i 
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i 

3. Iakttagelser och bedöntningar 

3.1. Styrande dokument 
I "Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnder" (KF april 2016) har de förtro-
endevalda reglerat styrelsens och nämndernas arbetsformer. 

Granskningen visar att dokumentet innehåller information att det åligger styrel-
sens/nämndernas ordförande att: 

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är beredda 

• se till att fårdigberedda ärenden snarast behandlas 

• bevaka att beslut verkställs 

I övrigt noteras att kallelse bör överlämnas fem vardagar före sammanträdesdagen samt 
att ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar ska bifogas kallelsen. Om ord-
förande anser det nödvändigt kan kallelser i undantagsfall ske på annat sätt. 

3.2. R sultatfr  f  n enk t och intervjuer 
I syfte att utveckla samspelet mellan fritidspolitiker och förvaltning i Arvidsjaurs kommun 
lämnades år 2010 rekommendationer om att heltäckande och stödjande anvisningar för 
ärendehandläggning och beredning skulle upprättas för samtliga organ, samt att respek-
tive organ borde skapa rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av den 
nämndsinterna processen. Av intervjuer framkommer att något sådant arbete inte har 
genomförts i kommunen. 

I nedanstående tabell redovisas svarsfrekvens per politiskt organ: 

Politiskt Kom- Barn- ochut- Social- Miljö-bygg- och 
organ mun- 

styrelsen 
bildningsnämnd nämnd hälsoskydds-

nämnd 

Svarsfre-
kvens 

55  % 22 % 33 % 8o % 

I och med den generellt låga svarsfrekvensen blandförtroendevalda får undersökningsre-
sultatet betraktas med försiktighet. Enkätresultatet indikerar dock att förtroendevalda i 
framförallt miljö-bygg-hälsoskyddsnämnden, och socialnämnden, instämmer i påstå-
endena i högre utsträckning änförtroendevalda iframför allt kommunstyrelsen, men 
även barn-och utbildningsnämnden. D.v.s. de ger utryck för en mer positiv uppfattning 
om samspelet mellan förtroendevalda och förvaltning. Vidare framgår av enkäten att de 
förtroendevalda generellt uttrycker en mer positiv uppfattning än vad tjänstemännen gör. 
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3.2.1. 	Samarbete 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda och tjänstemän 
instämmer i påståendena som rör samarbete. 

1. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig 

2. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är väl avvägd 

3. Förtroendevalda styr i tillräcklig omfattning (t.ex. initiering, beredning, beslut och 
uppföljning av ärenden) 

4. Samarbetet kännetecknas av lyhördhet och förståelse för varandras uppdrag 

Figur 1. Samtliga förtroendevalda 
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Figur 2. Samtliga tjänstemän 
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Av ovanstående diagram framgår att: 

• Cirka 66 procent av de förtroendevalda instämmer i att rollfördelningen mellan förtro-
endevalda och tjänstemän är tydlig (77 procent 2010) och väl avvägd (79 procent 
2010). Andelen arbetsledare/chefer som instämmer i dessa påståenden är endast cirka 
40 procent (tydlig) och cirka 28 procent (väl avvägd). 

• 6o procent (76 procent 2010) av de förtroendevalda anser att förtroendevalda styr i 
tillräcklig utsträckning. Cirka 66 procent (70 procent 2010) av de förtroendevalda an- 
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ser att samarbetet mellan parterna kännetecknas av lyhördhet och förståelse för 
varandras uppdrag. Motsvarande andel för arbetsledare/chefer är endast 25 procent 
respektive cirka 19 procent. 

• Av kommentarerna i enkäten kan samtidigt utläsas att de förtroendevalda anses detalj-
styra i för hög utsträckning. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Kommunstyrelsens styrning inte har fungerat. Styrelsens verksamhet uppfattas i hög 
utsträckning varit styrd av tjänstemän. Samtidigt ges uttryck för att styrelsen engagerar 
sig i operativa frågor i större utsträckning än i strategiska frågor. Intervjuerna ger olika 
förklaringar till dessa prioriteringar. Av intervjuerna framkommer också att det finns 
en otydlighet gällande de förtroendevaldas respektive tjänstemännens roller. 

• Resultaten inte stämmer in på socialnämnden och miljö-bygg- och hälsoskydds-
nämnden (MBH-nämnden). Samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemän upp-
fattas som mer välfungerande än vad som framgår av enkätsvaren. Inom MBH-
nämnden ges uttryck för att högt förtroende för tjänstemännen. Av intervjuer fram-
kommer dock att socialnämnden i för liten utsträckning arbetar med strategiska frågor. 

• Inom barn och utbildningsnämnden har samarbetet mellan förtroendevalda och tjäns-
temän försämrats sedan 2010. Det upplevs svårt att skilja på politiska "vad"-frågor och 
verksamhetsfrågor, "hur"-frågor. Av intervjuerna framkommer även att det finns ett 
behov av arbeta med värdegrundsfrågor inom nämnden. 

3.2.2. 	Kultw' och arbetsklirnat 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda och tjänstemän 
instämmer i påståendena som rör kultur och arbetsklimat. 

5. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat som tillåter en öppen dialog om pro-
blem och brister i verksamheten 

6. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat där goda ideer (t ex effektiviserings-
förslag) leder till rimliga åtgärder 

Figur 5. Samtliga förtroendevaida 
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Figur 6. Samtliga arbetsledare 
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Av ovanstående diagram framgår att: 

• Cirka 66 procent av de förtroendevalda instämmer i att det finns ett arbetsklimat som 
tillåter en öppen dialog om problem och brister i verksamheten. Andelen arbetsle-
dare/chefer som instämmer i påståendet endast är cirka 31 procent. 

• 6o procent av de förtroendevalda anser att det råder ett arbetsklimat där goda ideer 
leder till rimliga åtgärder. Bland arbetsledare/chefer instämmer endast 25 procent i 
påståendet. 

• Av kommentarerna i enkäten kan utläsas att dialog om problem och brister i verksam-
heten kan bygga på hörsägen istället för fakta. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Det å ena sidan inte finns några hinder att diskutera förslag, å andra sidan saknas ut-
rymme för att jobba med ständiga förbättringar och ideutveckling. Dialogen mellan 
förtroendevalda och tjänstemän präglas av frågor av förvaltande karaktär inom barn-
och utbildningsnämnden och framförallt socialnämnden. 

• Det saknas respekt för rollen som tjänsteman inom kommunstyrelsen, men även barn-
och utbildningsnämnden. Detta har bl.a. kommit till uttryck när förslag till be-
slut/konsekvensbeskrivningar presenteras. 

3.2.3. 	Beslutsunderlag 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör beslutsunderlag. 

7. Beslutsunderlagen är lätta att förstå 

8. De skriftliga beslutsunderlagen är av rätt omfattning (inte för omfattande eller för 
knapphändiga) 

9. De skriftliga beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfreds-
ställande sätt 

io. Utskick av beslutsunderlagen sker i tillräckligt god tid inför beslut 

Ärendena bereds tillräckligt snabbt 
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Figur 7. Samtliga förtroendevalda 
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Av diagrammet ovan framgår att: 

• Cirka 87 procent av de förtroendevalda instämmer i att beslutsunderlagen är lätta att 
förstå (96 procent 2010), och cirka 73 procent anser att beslutsunderlagen är av rätt 
omfattning (90 procent). 

• 6o procent av de förtroendevalda anser att beslutsunderlagen beskriver konsekvenser-
na av beslut på ett tillfredställande sätt (45 procent 2010) samt att ärendena bereds 
tillräcklig snabbt (65 procent 2010). 

• Cirka 53 procent av de förtroendevalda instämmer i att beslutsunderlagen skickas ut i 
tillräckligt god tid innan beslut (86 procent 2010). 

• Av kommentarerna i enkäten kan utläsas viss kritik mot bristande konsekvensanalyser, 
att det tar lång tid att få svar på motioner samt att handlingar delas ut först på sittande 
möte. När det gäller konsekvensanalyser ska dock noteras att resultaten förbättras se-
dan 2010. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Då många förtroendevalda är fritidspolitiker så anses det inte förvånande att närmare 
hälften av de förtroendevalda inte anser att beslutsunderlagen skickas ut tillräckligt 
god tid innan beslut. 

• Fyra av tio anser inte att ärendena bereds tillräcklig snabbt utifrån antalet frågor som 
ska hanteras, samt det relativa fåtal tjänstemän som ska hantera dem. 

• Antalet återremisser och extraärenden har varit många inom kommunstyrelsen, men 
upplevs ha minskat. Minskningen anses vara ett resultat av en medveten strategi från 
styrelsen. Styrelsen har hittills under år 2016 haft åtta sammanträden. Vår översiktliga 
protokollgranskning visar att styrelsen vid tio tillfällen beslutat att återremittera ären-
den för vidare beredning eller kompletteringar. Vid två ytterligare ärenden har det fö-
rekommit yrkanden om återremittering, även om beslut om återremittering inte fat-
tats. 

• Det är ovanligt att socialnämnden återremitterar ärenden, mycket tack vare införandet 
av nämndens årshjul. Även extraärenden är anses ovanliga, vilket dock uppfattas ha ett 
samband med att nämnden arbetar med utvecklingsfrågor i lägre utsträckning än tidi-
gare. 
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• Det är även ovanligt med återremisser i barn- och utbildningsnämnden. Generellt an-
ses att beslutsunderlagen är tillfredställande och inkommer i tid. 

Vår protokollgranskning visar även att varken barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden eller MBH-nämnden har beslutat att återremittera ärenden under sina hittills 
tre sammanträden år 2016. 

3.2.4. 	Sammanträden 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör sammanträden. 

12. Planeringen av föredragslistan är väl avvägd 

13. Andelen extraärenden vid sammanträdena utgör undantag 

14. Kvaliteten på föredragningarna är hög 

15. Jag kan obehindrat framföra mina åsikter vid sammanträdena 

16. Sammanträdena är tidseffektiva 

17. Sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 

Figur 8. Samtliga förtroendevalda 
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Av diagrammet ovan framgår att: 

• 8o procent av de förtroendevalda anser att föredragslistan är väl avvägd (89 procent 
2010) och att extraärenden vid sammanträdena utgör undantag (76 procent). Cirka 73 
procent instämmer i att kvaliteten på föredragningarna är hög (87 procent 2010). 

• Samtliga förtroendevalda anser att de obehindrat kan framför sina åsikter vid samman-
trädena (94 procent) och att sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 
(94 procent 2010). 86 procent anser att sammanträdena är tidseffektiva (70 procent 
2010). 

Av intervjuer framkommer att: 
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19 

Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning 

• Arbetsutskotten i styrelsen och nämnderna borde kunna hantera fler ärenden samt 
lämna tydligare beslutsförslag till styrelsen och nämnderna. 

• Fler ärenden borde handla om uppföljning av tidigare beslut. 

3.2.5. 	Verkställighet 
I nedanstående diagram redovisas i vilken utsträckning förtroendevalda instämmer i på-
ståendena som rör verkställighet. 

18. Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslirt 

19. De förtroendevaldas beslut verkställs i rimlig tid 

Figur 9. Samtliga förtroendevalda 

Instämmer helt 

Instämmer till stor del 

• Instämmer till viss del 

o  Instämmer inte 

• Vet ej/ingen uppfattning 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

Av diagrammet ovan framgår att: 

• Cirka 73 procent av de förtroendevalds instämmer i att tjänstemännen följer de förtro-
endevaldas beslut (64 procent 2010). 6o procent anser att besluten verkställs i rimlig 
tid. 

Av intervjuer framkommer att: 

• Inom kommunstyrelsen anses resultatet inte vara förvånande. Exempelvis anges inte 
den inköpspolicy som styrelsen beslutat om följas av tjänstemännen. Det ges även 
utryck för en generell uppfattning att beslut inte kommuniceras från styrelsen till tjäns-
temannaledning och ut i organisationen. 

• Inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och MBH-nämnden anses det 
ovanligt att tjänstemännen inte skulle följa de förtroendevaldas beslut. MBH-nämnden 
beskrivs överlag som välfungerande. 
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Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning 

4. Bedörnningar 

Bedömrångar mot konb.allmåk 
Kontrollmål 	 Kommentar 

Samarbete 	 KS: Inte ändamålsenlig 

BUN: Inte ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Kultur och arbetsklimat 	 KS: Inte ändamålsenlig 

BUN: Inte ändamålsenlig 

SN: 1 begränsad utsträckning ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Beslutsimderlag 	 KS: I begränsad utsträckning ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Sammanträden 	 KS: Till övervägande del ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Verkställighet 	 KS: I begränsad utsträckning ändamålsenlig 

BUN: Till övervägande del ändamålsenlig 

SN: Till  övervägande del ändamålsenlig 

MBH: Till övervägande del ändamålsenlig 

Styrning och kontroll 
	

KS: Otillräcklig intern kontroll 

BUN: Bristande intern kontroll 

SN: Till övervägande del tillräcklig intern kontroll 

MBH: Till övervägande del tillräcklig intern kontroll 

4.2. Revisionell bedämning 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att samspelet mellan de politiska 
organen och förvaltning inte sker på ett ändamålsenligt sätt, samt med otillräcklig intern 
kontroll inom kommunstyrelsen. Samspelet bedöms i begränsad utsträckning ske på ett 
ändamålsenligt sätt, samt med bristande intern kontroll inom barn- och ung domsnämn-
den. Samspelet bedöms till övervägande del ske på ett ändamålsenligt sätt, samt med till 
övervägande del tillräcklig intern kontroll inom socialnämnden och miljö-bygg och hälso-
skyddsnämnden. 

Rekommendationer: 

• Tydliggör parternas roller och hur det framtida samarbetet ska fungera. 

• Inför regelbundna utvärderingar av samarbete och beredningsprocess. 
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Samspel mellan förtroendevalda och förvaltning 

Bilaga webb-enkät 
Enkät till förtroendevalda politiker och kommunens arbetsledare/chefer 
- Frågor 

Nedan presenteras exempel på påståenden som de svarande ska ta ställning till. Följande svarsal-
ternativ finns; "1. instämmer helt", "2. instämmer till stor del", "3. Instämmer till viss del", "4. in-

stämmer inte" samt "5. vet ej/ingen uppfattning". 

A. Förtroendevalda och arbetsledare/chefer 

Samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän 

A 1. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är tydlig 
A 2. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän är väl avvägd 
A 3. Förtroendevalda styr i tillräcklig omfattning (t.ex. initiering, beredning, beslut och uppföljning av ärenden) 
A 4. Samarbetet kännetecknas av lyhördhet och förståelse för varandras uppdrag 

Kultur och arbetsklimat i organisationen 

A 5. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsldimat som tillåter en öppen dialog om problem och brister i 
verksamheten 
A 6. Samarbetet kännetecknas av ett arbetsklimat där goda ideer (t ex effektiviseringsförslag) leder till rimliga 
åtgärder 

B. Förtroendevalda 

Beslutsunderlag 

B 1. Beslutsunderlagen är lätta att förstå 
B 2. De skriftliga beslutsunderlagen är av rätt omfattning (inte för omfattande eller för knapphändiga) 
B 3. De skriftliga beslutsunderlagen beskriver konsekvenserna av beslut på ett tillfredsställande sätt 
B 4. Utskick av beslutsunderlagen sker i tillräckligt god tid inför beslut 
B 5. Ärendena bereds tillräckligt snabbt 

Sammanträden för styrelse och nämnder 

B 6. Planeringen av föredragslistan är väl avvägd 
B 7. Andelen extraärenden vid sammanträdena utgör undantag 
B 8. Kvaliteten på föredragningarna är hög 
B 9. Jag kan obehindrat framföra mina åsikter vid sammanträdena 
B lo. Sammanträdena är tidseffektiva 
B n. Sammanträdesprotokollen är tydliga och lätta att förstå 

Verkställäghet av beslut 

B 12. Tjänstemännen följer de förtroendevaldas beslut 
B. 13. De förtroendevaldas beslut verkställs i rimlig tid 
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Árviesjávrien kommuvdna 

 

Sammanträdesdatum 
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Återrapport 
 

Revisionsrapport 

- Granskning av 

kommunstyrelsens 

uppdrag 
 

 

Ks § 28 Dnr 00321/2015 007 

 

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska 

hanteringen av kommunstyrelsens uppdrag. Valet av granskningsinsats har 

skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 

 

Revisorernas revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad 

utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen 

avgränsade områden) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen 

baseras bland annat på följande iakttagelser och bedömningar: 
 

- Rollfördelningen mellan styrelsen och utskotten är inte helt 

  ändamålsenlig. 
 

- Rutiner för beredning av styrelseärenden är inte tillförlitlig. 
 

Vidare är den revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i begränsad 

utsträckning kan styrka att verksamheten (inom för granskningen 

avgränsade områden) bedrivs på ett från ekonomiskt synpunkt 

tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. 
 

Till grund för denna bedömning ligger följande iakttagelser och 

bedömningar: 
 

- Styrning och uppföljning/kontroll saknas i stort inom tre av de fem 

för granskningen utvalda områdena (effektivisering av 

administration, kvalitetsarbete och personalpolitik). 
 

- Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015) 

framgår att styrelsen, för flertalet av de målsättningar som berör 

granskningen, inte redovisar någon måluppfyllelse. Den 

måluppfyllelse som trots allt redovisas är generellt sett låg.  

 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

- Upprätta dokumenterade rutiner för kommunstyrelsens 

ärendehantering i syfte att säkerställa att hela kommunstyrelsens 

uppdrag kan fullgöras.  
 

- Tydliggör utskottens ansvarsområden i syfte att ge en tydlighet kring 

hur kommunen är organiserad och rollfördelningen mellan politiska 

instanser och verksamheten.  

 

 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt 

Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 28, forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 56 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att arbeta för att verkställa nedanstående uppdrag med 

återrapportering till fullmäktiges junisammanträde 2016; 

 

1. Upprätta rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering 

2. Tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och dess utskott, 

omfattande bland annat 
 

- årshjul med tema för kommunstyrelsens sammanträden 
 

- utveckling av ärendehanteringssystem 
 

- uppdatering av reglemente och delegationsordning för 

kommunstyrelsens ansvarsområde 
 

- översyn av utskottsorganisation och ansvarsområden 
 

- tydliggörande av hur uppföljning och kontroll genomförs 

 

Kommunstyrelsen inlämnade juni 2016 en återrapport i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 90 att lägga informationen med 

beaktande till handlingarna, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förnyad information om arbetets fortskridande vid 

kommunfullmäktiges första sammanträde 2017. 

 

Kommunchef Ulf Starefeldt har 2017-02-06 lämnat en återrapportering. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Återrapporteringen godkänns. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lotta Åman och Ulf Starefeldt 

Granskningsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Revisionsrapport — Granskning av kommunstyrelsens uppdrag 
(Dnr 321/2015 007) 

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska hanteringen av 
kommunstyrelsens uppdrag. 

Kommunfullmäktige har efter revisorernas granskning gett kornrnunstyrelsen i 
uppdrag att verkställa revisionens förslag till åtgärder samt att återrapportera hur 
arbetet går. 

En första rapport lämnades till kommunfullmäktige i juni 2016-06-20. Fullmäktige 
ville att kornmunstyrelsen skulle återkomma med förnyad information om arbetets 
fortskridande till kommunfullmäktiges första sammanträde 2017. 

Kommunstyrelsen har fått följande uppdrag; 

1. Upprätta rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering 

2. Tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och dess utskott, 
omfattande bland annat; 

- årshjul med tema för kommunstyrelsens sammanträden 

- utveckling av ärendehanteringssystem 

- uppdatering av reglemente och delegationsordning för kornmunstyrelsens 
ansvarsområden 

- tydliggörande av hur uppföljning och kontroll genomförs 

Kommunstyrelsen och dess förvaltning arbetar med samtliga punkter i ovanstående 
uppdrag. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kommun@arvidsjaur.se 	 5143-7903 



2 (2) 

Här nedan följer en redovisning av hur långt arbetet kommit: 

1. Rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering 

Arbetet är påbörjat. Att införa ett nytt och modernt ärendehanteringssystern medför 
ändrat arbetssätt för alla som deltar i den politiska processen. En processkartläggning 
har påbörjats för att underlätta införandet. Arvidsjaurs kommun samtalar med 
Norrbottens E-närnnd för att försöka få till stånd samverkan med någon/några av 
övriga norrbottenskornmuner vad gäller upphandling av system. Målet är att 
kommunen ska ha ett nytt ärendehanteringssystem igångsatt under första kvartalet 
2018. 

I samarbete med Norrbottens e-nämnd har en e-tjänsteplattforrn upphandlats och är 
färdig att sjösättas i kommunerna. E-tjänsteplattformen riktar sig i huvudsak till 
kommunens invånare. En realistisk bedömning är att Arvidsjaurs kommun har en 
eller ett par e-tjänster igång under 2017. 

2. Tydliggöra rollfördelning mellan kommunstyrelsen och dess utskott 

- Kommunstyrelsen fastställde 2016-05-10 ansvarsområden för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, efter rekommendation från revisionen. 

Årshjul för ärendeprocessen har upprättats. 
Utskottsorganisationen har setts över. Från och med 2016-07-01 har 
kommunstyrelsens båda utskott slagits ihop till ett. Redan nu syns positiva effekter 
av sammanslagningen. 

3. Uppdatering av reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsens 
ansvarsområden 

- Nytt reglemente för kommunstyrelsen antogs av fullmäktige i juni 2016. 

Uppdatering av kornmunstyrelsens delegationsordning pågår och beräknas vara klart 
till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2017. 

4. Tydliggörande av hur uppföljning och kontroll genomförs 

- Arbetet med att stärka den interna kontrollen fortgår löpande i hela 
kommunstyrelsens förvaltning. 
Den interna kontrollen diskuteras kontinuerligt på kommunchefens 
koncentledningsmöten, där kommunstyrelsens och de övriga nämndernas 
förvaltningschefer ingår. 

Ulf 	refeldt 
Kominunchef 
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Granskning av kommunstyrelsens uppdrag 
Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska hanteringen av kommunsty-
relsens uppdrag. Valet av ganskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsent-
lighet. Granskningen har resulterat i nedanstående iakttagelser och bedömningar: 

Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning kan styrka att 
verksamheten (inom för granskningen avgränsade områden) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
Bedömningen baseras bland annat på följande iakttagelser och bedömningar: 

- Rollfördelningen mellan styrelsen och utskotten är inte helt ändamålsenlig. 

- Rutiner för beredning av styrelseärenden är inte tillförlitlig. 

Vidare är vår revisionella bedömning att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning kan styrka 
att verksamheten (inom för granskningen avgränsade områden) bedrivs på ett från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig Till grund för denna 
bedömning ligger följande iakttagelser och bedömningar: 

- Styrning och uppföljning/kontroll saknas i stort inom tre av de fern för granskningen ut-
valda områdena (effektivisering av administration, kvalitetsarbete och personalpolitik). 

- Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015) framgår att styrelsen, för 
flertalet av de målsättningar som berör granskningen, inte redovisar någon måluppfyllelse. 
Den måluppfyllelse som trots allt redovisas är generellt sett låg. 

syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
- Upprätta dokumenterade rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering i syfte att säker-

ställa att hela kommunstyrelsens yppdrag kan fullgöras. 

- Tydliggör utskottens ansvarsområden i syfte att ge en tydlighet kring hur kommunen är 
organiserad och rollfördelningen mellan politiska instanser och verksamheten. 

På uppdrag av Arvidsjaurs kommuns revisorer 

€1.4 
Kenneth Éjällströrn 
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Kommunstyrelsens uppdrag 

1. Sammanfattning och revisionell be- 
dömning 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunsty-
relsens hantering av sitt uppdrag. Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas upp-
drag att granska om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning kan 
styrka att verksamheten (inom för granskningen avgränsade områden) bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser och bedömningar: 

- Organisationen mellan utskotten och kommunstyrelsen är ändamålsenlig. Organi-
sationen är i enlighet med kommunallagens bestämmelser och fullmäktiges riktlin-
jer. 

- Rollfördelningen mellan styrelsen och utskotten är inte helt ändamålsenlig. Be-
dömningen baseras på att utskottens arbetsområden inte är tydligt beskrivna samt 
att rollfördelningen inte heller upplevs helt tydlig i kommunorganisationen. 

- Rutiner för beredning av styrelseärenden är inte tillförlitlig. Det saknas dokumente-
rade rutiner/riktlinjer för ärendehantering och en beredningsprocess som säkerstäl-
ler att styrelsen i sin helhet kan fullgöra sitt uppdrag. 

Vidare är vår revisionella bedömning att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning 
kan styrka att verksamheten (inom för granskningen avgränsade områden) bedrivs på 
ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är 
tillräcklig . Till grund för denna bedömning ligger följande iakttagelser och bedömningar: 

- Styrning och uppföljning/kontroll saknas i stort inom tre av de fem för granskning-
en utvalda områdena (effektivisering av administration, kvalitetsarbete och perso-
nalpolitik). 

- Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015) framgår att styrel-
sen, för flertalet av de målsättningar som berör granskningen, inte redovisar någon 
måluppfyllelse. Den måluppfyllelse som trots allt redovisas är generellt sett låg. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 

- Upprätta dokumenterade rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering i syfte 
att säkerställa att hela kommunstyrelsens uppdrag kan fullgöras. 

- Tydliggör utskottens ansvarsområden i syfte att ge en tydlighet kring hur kom-
munen är organiserad och rollfördelningen mellan politiska instanser och verk-
samheten. 
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Kommunstyrelsens uppdrag 

2. Inledning 
Bakgrund 

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat genomföra en fördjupad 
granskning av hur kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag. Valet av granskningsområde har 
skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 

Kommunstyrelsens uppdrag är mycket mångfacetterat och regleras företrädesvis i lag-
stiftning och i kommuninterna styrdokument. Inom styrelsen finns ett flertal utskott, vars 
roll bland annat är att bereda ärenden. Bristande rutiner och otydlig rollfördelning inom 
området kan riskera att styrelsen inte fullgör sitt uppdrag på avsett sätt. 

Revisionsobjektet i granskningen är kommunstyrelsen. 

2•2. Sufte och revisionsfrågor 
Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag att granska om verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
med tillräcklig intern kontroll. Syftet med denna granskning är att pröva om kommunsty-
relsen i tillräcklig grad styr och kontrollerar det uppdrag den tilldelats av kommunfull-
mäktige. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Är rutin för beredning av styrelseärenden tillförlitlig? Fokus på säkerställande att 
kommunstyrelsen i sin helhet fullgör av sitt samlade uppdrag. 

• Är organisation och rollfördelning mellan styrelsen och dess utskott ändamålsen-
lig? 

• Kan kommunstyrelsen i rimlig grad verifiera att den utövar styrning och kontroll 
över sitt samlade uppdrag? 

2.3. 	Revisionskriterier 
Revisionskriterier för granskningen har varit Kommunallagen kap 6:1, 6:7, Kommunsty-
relsens reglemente och delegationsordning. 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens styrning och kontroll av sitt uppdrag samt 
till främst följande verksamhetsområden: 1. Personalpolitik, 2. Teknisk förvaltning, 3. 
Fritids- och kulturpolitik, 4. Kvalitetsarbete samt 5. Arbetet med att effektivisera admi-
nistrationen. I tid avgränsas granskningen främst till år 2015. I övrigt se revisionsfråga. 

Granskningen har initialt skett genom dokumentanalys av kommunstyrelsens process för 
styrning och kontroll av sitt uppdrag. Genomlysningen har syftat till att få en överblick av 
hur verksamhetens ärenden prioriteras av styrelsen. Därefter har intervjuer genomförts 
med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, en ordinarie KS-ledamot från 
oppositionen samt kommunchef. 
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3. Iakttagelser och bedörnningar 
3.1. Rutiner för beredning av styrelseärenden 
Kommunstyrelsen har ett mångfacetterat uppdrag, vilket ställer krav på att det finns till-
förlitliga rutiner som säkerställer att styrelsen kan fullgöra sitt uppdrag. 

3.1.1. 	Iakttagelser 
Styrning på området har i första hand kommit till uttryck genom följande dokument, 

Gemensamma bestärmnelser för styrelse och nämnder (KF 2011-02-28)- 
beskriver bl.a. att "ärenden som skall avgöras av styrelsen/nämnden samfällt, 
skall beredas av berört utskott om beredning behövs. Utskott lägger förslag till 
beslut i varje ärende som det bereder." 

Det saknas dokumenterade rutiner som närmare beskriver hur kommunstyrelsens 
ärenden ska beredas. Granskningen har vidare inte kunnat styrka att planering av 
kommande sammanträdens innehåll sker, exempelvis att styrelsen i förväg har planerat in 
teman eller områden som särskilt bör behandlas/fångas upp, med syfte att säkerställa 
styrning och kontroll av sitt samlade uppdrag. 

Granskningen har inte kunnat styrka att det finns riktlinjer på verksamhetsnivå som 
reglerar hur politiska ärenden ska beredas. 

Ett utvecklingsområde som kommer fram i samband med intervjuerna är att det IT-
baserade verksamhetsstödet som används i ärendehanteringsprocessen inte ger ut-
ryrnme för att samordna flödet av ärenden på ett effektivt sätt. Med nuvarande arbetsätt 
skickas vissa ärenden inte direkt till berörd handläggare när det har inkommit. Det har 
också förekommit fall då ärenden har lämnats till företrädare för kommunen och inte bli-
vit registrerade. Av intervjuer med kommunchef och nämndsekreterare framgår att ett 
mer utvecklat verksamhetsstöd skulle möjliggöra en säkrare och effektivare ärendehante-
ring. 

Av intervju med nämndsekreterare framgår att beredningen av vilka ärenden som ska 
behandlas av utskott/kommunstyrelsen sker tillsammans med kommunstyrelsens ordfö-
rande och kommunchef inför varje sammanträde. 

Vidare framgår av intervjuer med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
det förekommer ärenden som kommunstyrelsen löpande får återkoppling på, exempelvis 
integrationsarbetet och näringslivsfrågor. Vilka områden som kommunstyrelsen väljer att 
särskilt följa är dock i stor utsträckning händelsestyrd. 

I övrigt noteras att ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen är under upprättande. 
Reglementet kommer, enligt intervju med kommunchef, att ge mer vägledning och styr-
ning än nu gällande reglemente. 
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Bedömning av rutiner för beredning 
Vår bedömning är att rutiner för beredning av styrelseärenden inte är tillförlitlig. Bedöm-
ningen baseras på att det saknas dokumenterade rutiner/riktlinjer för ärendehantering 
och en beredningsprocess som på ett tillförlitligt vis säkerställer att styrelsen i sin helhet 
kan fullgöra sitt uppdrag. 

3.2. Organisation  och rollfördelning 
I kommunallagen finns regler för den kommunala beslutsorganisationen. Styrelse eller 
nämnd får uppdra till utskott, ledamot, ersättare eller anställd, att på styrel-
sens/nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Dock finns begränsningar i vilka ärenden 
som styrelse/nämnd kan delegera beslutanderätt i, däribland ärenden som avser verk-
samhetens mål, inriktning , omfattning eller kvalitet. 

3.2.1. 	Iakttagelser 
Granskningen visar att kommunstyrelsen 2013-04-29 utsåg en arbetsgrupp i syfte att göra 
en översyn av kommunens politiska organisation inför mandatperioden 2015-2018. Full-
mäktige beslutade, 2014-10-27, att fastställa den politiska organisationen för gällande 
mandatperiod, vilket för kommunstyrelsens del innebar två underställda utskott. 

Förutom kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation för gällande mandatperiod 
har kommunens beslutsorganisation och rollfördelning reglerats genom följande doku-
ment; 

- Gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder (KF 2011-02-28) - 
Fastställer att styrelsens utskottsorganisation bestäms av kommunfullmäktige och 
arbetsordning. 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2013-03-25) - Delegationer har 
bl.a. lämnats till utskott, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och förvalt-
ningschefer. Vi konstaterar att kommunstyrelsens delegationer är i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser då inga ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning , omfattning eller kvalitet har delegerats. 

- Kommunstyrelsens reglemente (KS 2013-02-25) — Beskriver kommunstyrel- 
sens ansvar, att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens eko-
nomi och verksamheter, men också vilka verksamheter som kommunstyrelsen an-
svarar för. Gällande arbetsformerna för kommunstyrelsens arbete beskrivs detta i 
Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder. Vi noterar att utskottens 
uppdrag inte har tydliggjorts i reglementet. 

- Enskilda beslut — I samband med att fullmäktige fastställde den politiska orga- 
nisationen för gällande mandatperiod 2014-10-27, fick kommunstyrelsen möjlig-
heten av fullmäktige att inrätta ett utskott för kultur och fritidsfrågor. Styrelsen 
beslutade 2015-03-24 att inte inrätta ett sådant utskott och istället överföra fritids-
och kulturfrågorna till personal- och arbetsutskottet. Granskningen kan inte styrka 
att delegationsordningen eller reglementet har reviderats till följd av beslutet. 
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Av intervjuer med företrädare för kommunstyrelsen framgår att fler ärenden skulle kunna 
delegeras till utskott och förvaltning. Det framgår vidare att det har varit svårt att hitta en 
lämplig balans mellan politiken och förvaltning/verksamhet. 

I övrigt noteras av intervjuer med företrädare för kommunstyrelsen och förvaltningen att 
det i vissa fall har funnits en osäkerhet vilket utskott som ska bereda en viss fråga. Det har 
även visat sig finnas en osäkerhet kring kommunstyrelsens uppdrag, i synnerhet vad det 
innebär att bedriva kvalitetsarbetet. 

3.2.2. 	Bedömning av organisation och rollfördelning 
Vår bedömning är att organisationen mellan styrelsen och dess utskott är ändamålsenlig. 
Bedömningen baseras på att organisationen är i enlighet med kommunallagens bestäm-
melser och fullmäktiges riktlinjer. 

Vidare bedömer vi att rollfördelningen mellan utskotten och kommunstyrelsen inte är helt 
ändamålsenlig. Bedömningen baseras på att utskottens arbetsområden inte är tydligt be-
skrivna samt att rollfördelningen inte heller upplevs helt tydlig i kommunorganisationen. 

3.3. Styrning och kontroll över sitt samlade uppdrag 
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att styra och kontrollera ett stort antal områden. Vår 
granskning har avgränsats till följande fem områden; 

- Personalpolitik 
- Tekniskförvaltning 
- Fritid- och kulturpolitik 
- Kvalitetsarbete 
- Arbete med att effektivisera administrationen 

3.3.1. 	Iakttagelser styrning 
Granskningen visar att styrelsens styrning inom ovan nämnda områden har kommit till 
uttryck bl.a. genom följande: 

- Beslut att godkänna mål- och resursplanför 2016-2018 (KS 2015-06-09). 

- Enskilda beslut 

Mål- ochresursplanför 2016-2018 innehåller kommunstyrelsens driftbudget, inve-
steringsbudget och målsättningar. Målen är formulerade utifrån fullmäktiges målsätt-
ningar och är fördelade på fyra perspektiv; medborgare/kund, utveckling/tillväxt, eko-
nomi samt arbetsgivare. Tre av målen handlar om att förbättra Arvidsjaurs kommuns 
rankning på olika områden, exempelvis SCB:s medborgarundersökning, medan ett mål 
handlar om intern och extern samverkan som ger positiv ekonomisk effekt. Valet av mät-
metoder ger förutsättningar att styra utvecklingen inom de fem för granskning avgränsade 
ansvarsområden. 

11 SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess 
verksamheter. De betygsätter följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, 
kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. 
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Enskilda beslut - För granskningen har en översiktlig genomgång av kommunstyrelsens 
och utskottens protokoll genomförts. Syftet har varit att få en bild över hur styrelsen och 
utskotten hanterar ärenden inom för granskningen avgränsade områden. Under gransk-
ningsperioden har utskotten hanterat 21 ärenden där utskottet själv har fattat styrande 
beslut. 13 av dessa ärenden har varit inom ovan rubricerade områden. 

Genomgången av utskottens protokoll visar följande fördelning av ärenden: 

Personal- och arbetsutskottet samt ekonomiutskottet per 

2015-09 
Övriga ärenden 

38% 

Fritid och 
kulturpolitik 

19% 

Personalpolitik 
12% 

Teknisk förvaltning 

29% 

I sammanhanget noteras att området teknisk förvaltning har hanterats flest gånger av de 
fem verksamhetsområdena, medan kvalitetsarbete och effektivisering av administration 
inte förekommit alls under granskningsperioden. Som tidigare nämnts (se under 2.2.1) 
har vi inte kunnat styrka att delegationsordningen har reviderats så att personal- och ar-
betsutskottet har delegation att besluta inom detta område. 

Granskningen visar att personal- och arbetsutskottet vid två tillfållen (januari och sep-
tember) fått information från teknisk chef angående bl.a. arbete med översiktsplan, för-
säljning av fastighet och annat aktuellt inom den tekniska förvaltningen. Vidare noterar vi 
att utskottet följt upp personalområdet vid ett tillfälle (information om rehab-kedjan och 
sjuktal). Sex ärenden har rört uppföljning/redovisning av föreningsbidrag. 

Motsvarande genomgång av kommunstyrelsens beslutsärenden visar följande fördelning: 

Kommunstyrelsen per 2015-09 

Teknisk förvaltning 
11% 

Fritid och 

kulturpolitik 

5% Övriga ärenden 

Eff 81% 	 ektivisera 
admin 

3% 

Utifrån sammanställningen konstaterar vi att kommunstyrelsen beslutat i 86 ärenden. 63 
av dessa ärenden rör områden utanför vår avgränsning. Vidare framgår att tekniska frågor 
(9 st) och ärenden inom fritid- och kultur (q. st) är de som framträder mest. Dessa ärenden 
har främst rört förvärv av fastigheter och riktlinjer/program inom fritidsområdet. När det 
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gäller effektivisering av administrationen noteras att kommunchefen har fått uppdraget 
att genomföra en översyn av styrande dokument. 

	

3.3.2. 	Iakttagelser kontroll 
Kommunstyrelsen har följt upp sin verksamhet främst genom; 

- Årsredovisning 2014 

- Delårsrapport per april och augusti 2015 

- Enskilda beslut 

Årsredovisning 2014 — Styrelsen har behandlat förslag till årsredovisning 2015-03-24. 
Redovisningen innehåller bl.a. verksamhetsberättelse för områdetfritid och kultur samt 
teknisk verksamhet. Vidare framgår styrelsens verksamhetsmål med delmål och nyckeltal. 

Delårsrapport per april och augusti 2015 — I likhet med årsredovisningen innehål-
ler delårsrapporterna information om verksamhetens ekonomi och i viss utsträckning 
måluppfyllelse för 2015 års verksamhetsmål. Pga. att 2015 års målsättningar är allmänt 
formulerade går det inte alltid att utläsa vilket område uppföljningen avser. Vidare redo-
visas ingen måluppfyllelse för ett fiertal av de fastställda målsättningarna. Vi kan dock 
styrka att de mål som följs upp är tillämpbara på samtliga för granskningen relevanta om-
råden med undantaget för fritid och kultur. Det är mycket svårt att utläsa vilka konkreta 
resultat som uppnåtts för respektive målsättning. I sammanhanget noteras att fritids- och 
kulturområdet nämns i verksamhetsberättelsen dock redovisas ingen måluppfyllelse för 
området. 

Enskilda beslut - På området personalpolitik har granskningen inte kunnat spåra att 
kommunstyrelsen i särskilda beslut följt upp området. Detsamma gäller kvalitetsarbete. I 
övrigt noteras att kommunstyrelsen regelbundet får information och delges protokoll från 
styrelsens utskott. 

	

3.3.3. 	Bedömning kommuns4yelsens styrning och kontroll 
Vår revisionella bedömning är att kommunstyrelsen i begränsad grad kan verifiera att 
styrelsen utövat tillräcklig styTning och kontroll över sitt samlade uppdrag. Bedömningen 
baseras på att styrelsens styrning och uppföljning/kontroll i stort saknas i tre av fem om-
råden (effektivisering av administration, kvalitetsarbete och personalpolitik). 

Av styrelsens rapportering (tertialrapport per september 2015) framgår att styrelsen för 
fiertalet av de målsättningar som berör de områden som granskningen har avgränsats till 
inte redovisar någon måluppfyllelse. Den måluppfyllelse som trots allt redovisas är gene-
rellt sett låg. 

Robert Bergman, Pra tledare 

8 av 8 



 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-15 43 
 

18 
 

 

Lokalt partistöd för år 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 29 Dnr 00012/2017 010 

 

Kommunallagen fastställer att kommunfullmäktige ska fatta årliga beslut 

om utbetalning av partistödet. 

 

Partistöd får endast bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 

 

Kommunalt partistöd för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige till; 
 

* Grundstöd 20 000 kr 

* Mandatbundet stöd 22 000 kr 

 

Partistöd för Arvidsjaurs kommun under 2016 uppgick till totalt 758 000 

kronor varav 694 000 kronor har utbetalats. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till beslut. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Partistödet för 2017 räknas upp med inkomstbasbelopp med 2016 års 

partistöd som bas. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bjarne 

Halds förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Partistöd för 2017 fastställs med; 
 

Grundstöd 20 000 kronor 

Mandatbundet stöd 22 000 kronor 
 

I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd. 

 

_____ 

 

 

 

Reservation 
Bjarne Hald (c) 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Lokalt partistöd 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

PLAN69
Textruta



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien kommuvdna 

Reglemente för lokalt partistöd 
Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 97 

Bakgrund 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Vade kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det 
ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. 
Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. 
Det är från och med mandatperioden 2014-17 möjligt att proportionellt begränsa 
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. 

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts 
för sitt ändamål. 

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 
redovisning respektive en granskningsrapport. 

1 Arvidsjaurs kom ni un gäller följande 

Partistöd i Arvidsjaurs kommun ska utgå med dels grundstöd dels mandatstöd till ett 
politiskt parti som är en juridisk person och som har en registrerad lokal partiffirening som 
kan ta emot stödet. 

Storleken på partistödet beslutas årligen i förskott av kommunfullmäktige och utbetalas 
fyra gånger per år, dock senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad, om det 
inte vid ett särskilt tillflulle finns skäl att senarelägga betalningen. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd (vallagen 2005:837). 

Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige tre sammanträden i följd, utbetalas inte 
partistöd nästkornmande kvartal. 

Redovisning ska ske per kalenderår. Årsredovisning och av utsedd granskare undertecknad 
granskningsrapport över hur det lokala partistödet har använts, ska för föregående år vara 
inlämnad till kommunen senast den 20 mars året efter på särskild blankett som kommunen 
tillhandahåller. 

Stöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid länmar in årsredovisning respektive en 
granskningsrapport. 

Lagrum: 	2 kap. §§ 9-12 kommunallagen. 
14 kap. vallagen 



Redovisningen avser år Erhållet partistöd 	Sparat partistöd från föregående år 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Bidraget är till för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Enligt kommunens reglemente för partistöd ska partierna årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 
använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år, förutsatt att det erhållits efter 
tillämpningen av redovisningsbestämmelserna. 

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald 
granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. T.ex. lokalkostnader, 
deltagande i utbildningar, ersättning till föreläsare, material, utskick, övriga kostnader m.m. Granskningsrapporten kan 
exempelvis utgöras av en kort beskrivning samt ekonomisk redovisning som intygas av en revisor. För mer 
information se "Reglemente för kommunalt partistöd i Arvidsjaurs kommun". 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till Arvidsjaurs kommun senast den 20 mars 
närmast följande år. Blanketten lämnas undertecknad in till kommunen eller skickas till: 

Kommunkansliet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur 

Skannas redovisningen in ska den skickas till  kommun@arvidsjaur.se   

Parti  _ 	 _ 	  Org.nr Adress Telefon 

Redovisning av lokalt partistöd 
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: 

Överföring av partistöd 
Om överföringar eller köp har gjorts till partiorganisation utanför kommunen - beskriv vilka motpresentationer som 
erhållits för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin: 

Underskrift 
Ordförande Kassör 

Narnnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum Ort och datum . 



Granskningsrapport 

Här redogör en av mottagaren vald granskare för om redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. 
Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av exempelvis en revisor och som 
bifogas med blanketten. 

Granskningsintyg 

Intygas av 
	 Narnnförtydligande 

Ort 
	

Datum 

*) Flärmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet. 
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Ks § 30 Dnr 00007/2017 102 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 § 16 om medlemskap i 

Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

Kommuninvest är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att 

kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala 

bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla 

finansiell service inom det kommunala området.  

 

Kommunfullmäktige utsåg 2015-02-14 § 15 ordinarie ombud och ersättare 

till Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden 2015-18. 

Revidering av ordinarie ombud och ersättare tas upp till behandling. 

 

Sara Eklund är utsedd som ordinarie ledamot för mandatperioden 2015-18. 

Utsedd ersättare har slutat sin anställning hos Arvidsjaurs kommun, vilket 

innebär att ny ersättare måst väljas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Marcus Lundberg (s) utses som ersättare för Arvidsjaurs kommun till 

Kommuninvests föreningsstämma mandatperioden 2015-18. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Stadgar för Stiftelsen 

Inlandets konstfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 31 Dnr 00009/2017 003 

 

Leif och Kaj Sjöberg har instiftat "Inlandets konstfond" vars syfte är att 

genom ekonomiskt bidrag till konstutövare främja och uppmuntra 

konstnärligt skapande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 1997-06-16 § 25 att godkänna stadgar för 

Inlandets konstfond. 

 

Stadgarna har reviderats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 1997-06-16 § 25 upphör. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

Stadgar för Stiftelsen Inlandets konstfond 
 

§ 1 Ändamål 

Fondens ändamål är att genom ekonomiskt bidrag till konstutövare, i ordets vidaste bemärkelse, 

främja och uppmuntra konstnärligt skapande. 

 

 

§ 2 Utdelning 

Fondens årliga avkastning, sedan  minst 10 % lagts till kapitalet,  ska utdelas enligt § 1. Om 

lämplig kandidat ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Förslagsrätt till stipendiater äger 

förutom kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar kommunens kulturfrågor. donatorerna 

Leif och Kaj Sjöberg. Utdelningen sker normal i januari maj, sedan avkastningen blivit 

tillgänglig. 

 

 

§ 3 Styrelse 

Fondens angelägenheter ska förvaltas av Kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar 

kommunens kulturfrågor. 

 

 

§ 4 Fondens säte 

Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur. 

 

 

§ 5 Firmateckning 

Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser. 

 

 

§ 6 

Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt. 

 

 

§ 7 Räkenskaper 

För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år. 

 

 

§ 8 Revision 

För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och 

en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens 

förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en 

månad ska avge revisionsberättelse. 

 

 

§ 9 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige, dock endast efter donatorernas 

medgivande. 

 

 

§ 10 Fonden är permanent 

Permutationsrätt föreligger icke. Om ränteintäkterna blir för låga, skall intervallerna mellan 

prisutdelningarna ökas. Endast avkastningen får tas i anspråk för utdelning. 

 

__________ 
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Stadgar för Stiftelsen Rolf 

Steinvalls fond för unga 

musiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 32 Dnr 00010/2017 003 

 

Kulturnämnden har 1997 tagit emot en donation från Rolf Steinvall i form av 

en stiftelse för unga musiker. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-30 § 13 att godkänna stadgar för 

stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker. 

 

Stadgarna har reviderats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Stadgar för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 1998-03-30 § 13 upphör. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

Stadgar 

 

för Stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker 
 

 

 

§ 1 Ändamål 

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra stråkelever i Arvidsjaur. 

 

 

§ 2 Utdelning 

Fondens årliga avkastning sedan minst 10 % lagts till kapitalet ska utdelas enligt § 1. Om 

lämplig kandidat ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Förslagsrätt till stipendiater äger 

musiklärare i kulturskolan och kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar kommunens 

kulturfrågor. Utdelningen sker i juni maj. 

 

 

§ 3 Styrelse 

Fondens angelägenheter ska förvaltas av kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar 

kommunens kulturfrågor. 

 

 

§ 4 Fondens säte 

Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur. 

 

 

§ 5 Firmateckning 

Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser. 

 

 

§ 6 Medlens placering 

Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt.  

 

 

§ 7 Räkenskaper 

För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år. 

 

 

§ 8 Revision 

För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och 

en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens 

förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en 

månad ska avge revisionsberättelse. 

 

 

§ 9 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige. 

 

__________ 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 

 

 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-02-15 47 
 

22 
 

 

Stadgar för Stiftelsen 

Gunhild Steinvalls fond 

för unga musiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 33 Dnr 00011/2017 003 

 

Gunhild Steinvall har 2003 testamenterat sin kvarlåtenskap till kommunala 

musikskolan i Arvidsjaur. Syftet är att det ska upprättas en fond för unga 

musiker. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2003-10-20 § 67 att godkänna stadgar för 

stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker. 

 

Stadgarna har reviderats. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Stadgar för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker 

fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2003-10-20 § 67 upphör. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  



 

 

 

Stadgar 

 

för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker 
 

 

§ 1 Ändamål 

Fondens ändamål är att utdela stipendier eller på annat sätt uppmuntra musikelever vid 

kommunala musikskolan i Arvidsjaur. 

 

 

§ 2 Utdelning 

Fondens årliga avkastning sedan minst 10 % lagts till kapitalet ska utdelas enligt § 1. Om lämplig 

kandidat eller ändamål ej hittas läggs prissumman till fondkapitalet. Efter beslut i fondstyrelsen 

kan avkastningen sparas och användas kommande år. Förslagsrätt till stipendiater äger musiklärare 

i kulturskolan och kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar kommunens kulturfrågor. 

Utdelningen sker i maj. 

 

 

§ 3 Styrelse 

Fondens angelägenheter ska förvaltas av kulturnämnden den nämnd/styrelse som handhar 

kommunens kulturfrågor. 

 

 

§ 4 Fondens säte 

Fonden ska ha sitt säte i Arvidsjaur. 

 

 

§ 5 Firmateckning 

Fondens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser. 

 

 

§ 6 Medlens placering 

Styrelsen ska vid sin förvaltning tillse att medlen placeras på ett nöjaktigt och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt.  

 

 

§ 7 Räkenskaper 

För fonden skall föras erforderliga räkenskaper som ska avslutas 31 december varje år. 

 

 

§ 8 Revision 

För granskning av fondens förvaltning och räkenskaper utser kommunfullmäktige en revisor och 

en ersättare för en tid av två år. Senast två månader efter räkenskapsårets slut skall styrelsens 

förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka inom en 

månad ska avge revisionsberättelse. 

 

 

§ 9 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kommunfullmäktige. 

 

__________ 
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Tillväxtprogram för 

Arvidsjaurs kommun 

- Implementering av 

översikts- och 

tillväxtplanen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 34 Dnr 00130/2014 019 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-30 att anta ett särskilt tillväxtprogram 

för perioden 2007-2013. Syftet med tillväxtprogrammet var att samordna 

kommunens ansträngningar för tillväxt. Programmet reviderades hösten 

2013 och våren 2014 och tanken var att det skulle fastställas efter det att 

den nya översiktsplanen var klar och beslutad. Inför arbetet med översynen 

av översiktsplanen beslutades att planen skulle kallas översikts- och 

tillväxtplan och även ges ett bredare innehåll än den tidigare 

översiktsplanen. 
 

Den nya översikts- och tillväxtplanen som fastställdes av 

kommunfullmäktige 2015-11-24 innehåller många konkreta åtgärder som 

ska bidra till att det skapas tillväxt i kommunen. I praktiken innebär det att 

det innehåll som skulle finnas i tillväxtprogrammet nu redan finns i 

översikts- och tillväxtplanen. Att ta fram ytterligare ett styrdokument med 

snarlikt innehåll bedöms som överflödigt. I stället har en bilaga till 

översiktsplanen skapats där alla konkreta åtgärder som ska genomföras 

framgår. Detta bedöms vara en tillräcklig vägledning för den politiska 

styrningen av tillväxtfrågorna samt vägledning för verksamheten. 
 

Den nu gällande översikts- och tillväxtplanen har tagits fram på samma sätt 

som tidigare tillväxtprogram, d.v.s. i dialog med medborgare, företag, 

föreningar och andra intressenter och samarbetspartners. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 41 att återremittera ärendet 

för framtagande av ett tillväxtprogram med hög ambitionsnivå som möter 

kommunens specifika utmaningar och utvecklar näringsliv och 

arbetsmarknad. 

 

Planingenjör Britta Lundgren och näringslivsutvecklare Ann Engberg har 

inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplanen 

fastställs. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Britta Lundgren och Ann Engberg 

Förslag till riktlinjer för implementering av översikts- och tillväxtplan 

Utdragsbestyrkande 
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Vi väljer här att utgå från att uppdraget grundar sig i önskan att kommunen ska 
åstadkomma ökad tillväxt, kunna härleda ansvar och resultat, införa ett ökat 
medvetande i alla kommunala verksamheter om vad dess roll och ansvar i 
förhållande till tillväxt är samt förbättra möjlighet till uppföljning och korrigering i 
de fall där det bedöms som nödvändigt, och inte att det i första hand ska vara fokus 
på att upprätta ännu ett styrdokument. Kort sagt: Hur ska kommunens visioner och 
mål konkretiseras och realiseras, eller hur ska översikts- och tillväxtplanen praktiskt 
tillämpas och följas upp. Det är också viktigt att i detta arbete harmonisera med 
befintliga mål- och resultatstyrningsverktyg. 
 
I översikts- och tillväxtplanen finns när det gäller implementeringen av översikts- 
och tillväxtplanen enbart angivet att uppföljning av rekommendationerna ska ske av 
respektive nämnd i årsbokslutet. 2016-03-31 fastställdes dock dokumentet 
”Rekommendationer från Översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun” 
av kommunchefen efter dialog i koncernledningsgruppen för att underlätta 
implementeringen. I dokumentet finns, förutom en sammanställning av samtliga 
redan beslutade rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen, beskrivet hur 
förvaltningarna ser att implementeringen av Översikts- och tillväxtplanen ska gå till 
och hur förvaltningarna ser att detta är kopplat till reglementet för verksamhets- och 
ekonomistyrning.  
 

2. Andra om tillväxtfrågor i översiktsplaneringen 
I propositionen En enklare plan- och bygglag (2009/10:170) konstaterades att det 
finns ett behov av att vitalisera översiktsplaneprocessen och av att bredda den och 
att göra den mer strategisk. Genom nya plan och bygglagen stärktes sedan 
översiktsplanens strategiska funktion genom att det av planen ska framgå hur 
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med nationella och regionala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling. I propositionen tas t.ex. regionala tillväxt- och 
utvecklingsprogram och länsplaner för transportinfrastruktur upp på exempel på 
dokument där samordning är viktigt. ”Därigenom kan översiktsplanen utvecklas till 
ett sektorsövergripande och strategiskt instrument för kommunens långsiktiga 
utveckling av den fysiska planeringen och även fungera som en plattform för 
kommunens medverkan i bl.a. den regionala utvecklingsplaneringen.”  
 
En framgångsfaktor som lyfts fram i SKL:s skrift ”Framgångsfaktorer för 
översiktsplanering” (2009) är också just att koppla näringslivs- och 
utvecklingsfrågorna till översiktsplaneringen.  På Boverkets hemsida lyfts också 
Arvidsjaurs kommun fram som ett exempel på hur man kan jobba med hållbar 
utveckling i översiktsplaneringen och hur man kan koppla planen till EU2020 och 
den regionala utvecklingsstrategin.  
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Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Riktlinjer för implementering

för Arvidsjaurs kommun

2016-XX-XX

av översikts- och tillväxtplanen



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 () 
 

Förslag - Riktlinjer för implementering av 
översikts- och tillväxtplanen 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2016-XX-XX, § XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Riktlinjer 2016-XX-XX, § XX Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig Giltig till 
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Förslag - Riktlinjer för implementering av 
översikts- och tillväxtplanen 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2016-XX-XX, §XX 

 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 174 att anta översikts- och tillväxtplanen för 
Arvidsjaurs kommun. I översiktsplanen formuleras strategierna för en långsiktigt hållbar 
utveckling och kommunen redogör också för avsedd mark- och vattenanvändning samt för hur 
allmänna intressen avses tillgodoses. Översiktsplanens roll stärktes 2011 genom kopplingen till 
nationella och regionala mål, planer och program. Allt mer betonas också översiktsplanens roll 
för ett strategiskt kommunalt utvecklingsarbete. Översikts- och tillväxtplanen utgör därför ett 
viktigt styrdokument för hela kommunkoncernen.  
 
Själva planen består av markanvändningskartor samt ett antal rekommendationer för kommunens 
framtida arbete. Rekommendationerna utgår bland annat från den regionala utvecklingsstrategin och 
från kommunfullmäktiges mål. Av planen framgår att uppföljningen av rekommendationerna ska ske 
av respektive nämnd i årsbokslutet.  
 
Hur får vi det att hända? 
 
Enligt reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning ska varje nämnd och styrelse under 
november månad ta beslut om sin mål- och resursplan samt om internbudgeten för kommande år. 
Eftersom översikts- och tillväxtplanen utgör en konkretisering av kommunens vision samt det 
kommunövergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling, utgör planen ett viktigt underlag 
inför arbetet med mål- och resursplaner. I mål- och resursplanerna ska därför nämnden eller styrelsen 
därför ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen man avser att prioritera under 
kommande år. Översikts- och tillväxtplanen utgör också ett underlag för politiken vid framtagande av 
ägardirektiv till bolagen och vid övrigt beslutsfattande. 
 
Vid årsbokslutet kommer ekonomiavdelningen sedan i de tekniska anvisningarna att ange att 
nämnden/bolaget ska redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva 
resultatet av nämndens/bolagets arbete.  
 
För att underlätta implementeringen har i detta dokument  samtliga rekommendationer från översikts- 
och tillväxtplanen listats och huvudansvarig förvaltning eller ansvarigt bolag utpekats. För vissa 
rekommendationer har ingen särskild aktör utpekats som huvudansvarig, då dessa snarare har 
karaktären av förhållningssätt för det fortsatta arbetet.  
 
Samtliga handlingar finns tillgängliga på http://www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Innehållet i 
markanvändningskartorna har även lagts in som GIS-skikt i kommunens GIS-verktyg Geosecma for 
ArcGIS. 
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Förslag - Riktlinjer för implementering av 
översikts- och tillväxtplanen 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2016-XX-XX, §XX 

 
Rullande översiktsplanering 
 
Nästa revidering av översikts- och tillväxtplanen ska 
påbörjas under januari 2019 så att kommunfullmäktige 
ska kunna besluta om en ny plan under 2020. 
 
För att förenkla arbetet vid nästa revidering 
uppmuntras alla som ser behov av ändringar i planen 
att så snart behov av ändringar i planen noteras 
meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar sedan för att 
se till att dessa synpunkter lyfts fram under kommande 
revidering. 
 
Översikts- och tillväxtplanen som underlag för handläggande tjänstemän 
 
Översikts- och tillväxtplanen utgör även ett underlag för handläggande tjänstemän inom kommunen 
exempelvis när kommunen ansöker om medel från andra myndigheter eller i övrigt önskar påvisa 
vikten av en viss fråga för kommunens utveckling för andra myndigheter och organisationer.  
 
Översikts- och tillväxtplanen utgör också ett viktigt underlag vid framtaganden av tjänsteutlåtanden 
till politiken för att synliggöra ett visst ärendes koppling till översikts- och tillväxtplanen och därmed 
sätta in frågan i sitt sammanhang.  
 
 
 
 

Samråd 

Utställning Antagande 

Uppföljning 



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen Huvudansvarig 
förvaltning/ styrelse

Effektivisera den kommunala verksamheten för att minska kostnaderna. Alla

Kommunen bör utveckla företagsklimatet och hanteringen av information 
och service mot alla våra kunder och medborgare.

Alla

Den interkommunala samverkan bör förstärkas med en tydlig struktur och 
målbild.

Alla

Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för 
alla inblandade som följd.

Alla

Kommunen bör medverka till att skapa mötesplatser som inte är tilldelade 
en särskild grupp, utan är till för alla. 

Alla

Kommunen bör utveckla hanteringen av information och service mot alla 
kunder och medborgare.

Alla

Kommunen bör arbeta med attityder så att alla i kommunen är stolta över 
sin kommun och därför sprider det vidare ut i landet och världen.

Alla

Kommunen bör bedriva ett aktivt integrationsarbete för att skapa ett 
helhetstänk och en stark ”vi”-känsla i kommunen. 

Alla

Kommunen bör ha en aktiv omvärldsbevakning och spana efter trender 
och händelser i andra delar av världen. 

Alla

För att nå kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar bör det 
mellankommunala samarbetet utökas. I de fall lagstiftningen hindrar 
mellankommunalt samarbete finns möjlighet att upprätta 
kommunalförbund eller gemensamma nämnder. 

Alla

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas ytterligare. Alla
Samarbetet över kommuns-, läns- och nationsgränser bör fördjupas för att 
utveckla och stärka miljöer för utbildning och innovation.

Alla

Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges hög prioritet. Alla
Årligt återkommande besiktningar av ute- och innemiljö ska säkerställa 
god miljö för barn och unga.

Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad

Kommunen ska verka för säkra skolvägar och skolskjutsar. Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad

Tidiga insatser som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och 
fritidssysselsättning bör prioriteras.

Kommunstyrelsens 
förvaltning                               
Barn och utbildning

Kommunen bör samarbeta med byaföreningarna för att öka 
inflyttningen/minska utflyttningen och få fler företag att etablera sig i 
glesbygd.

Kultur och fritid 
Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen. Kommunstyrelsens 
förvaltning                   
Arvidsjaurs Flygplats

Infrastruktur och markplanering bör anpassas för besöksnäringen. Kommunstyrelsens 
förvaltning                        
Arvidsjaurs Flygplats

Kommunen bör verka för utveckling av infrastruktur och kommunikationer 
som är av särskild vikt för näringslivet.

Kommunstyrelsens 
förvaltning                         
Arvidsjaurs Flygplats



Kommunen bör verka för ett attraktivt centrum som kan tillhandahålla 
lokaler med goda affärslägen.

Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

Nuvarande karaktär av Storgatan bör förädlas. Centrum bör därefter 
utvecklas efter Stationsgatan, främst ned mot järnvägsstationen. 

Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lekytor. Samhällsbyggnad 
Arvidsjaurhem

Kommunen bör bistå byarna med marknadsföringsinsatser för att 
optimera möjligheterna till en expansion av turismverksamhet.

Kultur och fritid 
Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör undersöka olika möjligheterna att få fler stora fastigheter 
anslutna till fjärrvärmenätet. Ett samägande av verksamheten kan 
diskuteras.

Arvidsjaur Energi

Entreprenörskap ska ingå i all utbildning. Barn och utbildning
Kvalitet och effektivitet i förskola/skola ska ses som viktiga frågor för att 
kunna erbjuda alla barn i kommunen en så bra och likvärdig verksamhet 
som möjligt.

Barn och utbildning

Vid verksamhetsförändringar (ökningar/minskningar) ska hänsyn tas till 
samordningsvinster genom tillskapandet av större enheter.

Barn och utbildning

Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg. Barn och utbildning
Vuxenutbildningens innehåll bör riktas mot de kompetensområden som 
får behov av rekrytering vid kommande generationsväxling på 
arbetsmarknaden och de verksamhetsområden som är expansiva i 
kommunen. Möjligheterna att samordna vuxenutbildningen med 
närliggande kommuner med liknande behov bör utnyttjas.

Barn och utbildning

Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på alla stadier. Barn och utbildning
Internationellt utbyte för och bland unga människor bör främjas. Barn och utbildning
Alla människors intressen ska tas till vara i planeringen oavsett kön, ålder, 
utbildningsnivå, ursprung, etnisk bakgrund, sexuell läggning och eventuella 
funktionsnedsättningar. 

Förhållningssätt

Byggnader och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla människor. Förhållningssätt

Kommunen bör ha en aktiv markpolitik och hög planberedskap. 
Markreserven ska präglas av långsiktighet, god framförhållning och 
successiv anpassning till gällande översiktsplan.

Förhållningssätt

Framtida nyproduktion av flerbostadshus bör ske genom förtätning inom 
området som avgränsas av Nyborgstjärn – Kyrkan och Domängatan – 
Järnvägsgatan.

Förhållningssätt

I de områden som på fördjupningen för Arvidsjaurs tätort markerats som 
”anpassa till miljö” bör kvartersindelningarna och byggnadssättet 
bibehållas i fråga om storlek, höjd och fasadutformning. 

Förhållningssätt

Vid nybyggnation (undantaget fritidshus och enklare byggnader) bör en 
undersökning av radonhalten i marken ske för att minska hälsorisken. Om 
inte en radonundersökning genomförs bör radonsäkert byggande 
tillämpas.

Förhållningssätt



En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. 
Riskbedömningen bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, 
översvämning och förorenade områden.

Förhållningssätt

Innan eventuell exploatering av ytterligare grönområden inom Arvidsjaurs 
samhälle bör en bedömning göras av huruvida grönområdet är viktigt för 
att minska konsekvenserna vid framtida skyfall.

Förhållningssätt

Kommunen anser att förvaltningen av naturreservaten Reivo, Vittjåkk-
Akkanålke, Gallejaur, Lamburträsk och Hedvallen särskilt bör prioriteras. 
Gallejaur bör även prioriteras i egenskap av kulturreservat.

Förhållningssätt

Staten bör ta ett utökat ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och 
marknadsföring av den mark inom kommunen som är skyddad som 
naturreservat.

Förhållningssätt

Om staten har en ambition att skydda ytterligare naturområden inom 
kommunen måste staten ta ansvar för skötsel, underhåll, infrastruktur och 
marknadsföring. Ett beslut bör vara väl motiverat och bidra till 
kommunens utveckling som turist-, event- och testort. Kommunen 
efterfrågar även en fördjupad tidig dialog i samband med planering av nya 
naturreservat.

Förhållningssätt

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion bör i möjligaste mån bevaras och brukas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

Förhållningssätt

Slalombackarna på Prästberget och Vittjåkk bör ges möjlighet att 
utvecklas.

Förhållningssätt

Kommunen ska, så långt det är möjligt, stötta föreningslivet med lokaler, 
anläggningar och ekonomiskt stöd.

Förhållningssätt

Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till de viktiga 
vattenresurser som utpekats på den kommuntäckande kartan.

Förhållningssätt

I behovsbedömningar för detaljplaner bör belysas vad planen innebär 
gentemot kravet att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Förhållningssätt

Grus i Arvidsjaurs kommun bör fortsättningsvis huvudsakligen framställas 
ur berg- och moräntäkter.

Förhållningssätt

Vid konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter 
ska intresset av att bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt. 

Förhållningssätt

Kommunen ska ställa sig positiv till att enskilda markägare ges möjlighet 
till energiproduktion.

Förhållningssätt

Områden för testverksamhet/industri finns utlagda i planen. Vissa av 
områdena skulle också kunna vara lämpliga för serverlokaler.

Förhållningssätt

Områdena 10, 11, 48 och 49 för testverksamhet/industri bedöms endast 
lämpliga om man hittar en passage förbi Arvidsjaurs samhälle för Västra 
Kikkejaure sameby. 

Förhållningssätt

Vid etableringar av testverksamhet i anslutning till Försvarsmaktens 
samrådsområden bör samråd ske med Försvarsmakten.

Förhållningssätt



Arvidsjaurs kommun ser positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana 
mellan Arvidsjaur och Jörn.

Förhållningssätt

Fyndigheten Eva-Svartliden som klassats som riksintresse för 
mineralutvinning ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
riksintresset.

Förhållningssätt

Kommunen ställer sig även positiv till att fyndigheten i Laver inom 
Älvsbyns kommun exploateras. Om verksamheten kommer till stånd bör 
kommunen verka för att Arvidsjaurs kommun får del av de positiva 
effekter som gruvbrytningen ger. 

Förhållningssätt

Kommunen ställer sig även positiv till fortsatt prospektering inom 
Arvidsjaurs kommun.

Förhållningssätt

Ingen uranbrytning ska ske inom kommunen. Förhållningssätt
Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället. Förhållningssätt
Vid etableringar av nya verksamheter ska  kumulativa effekter för berörd 
sameby belysas. 

Förhållningssätt

Vid etablering av ny verksamhet eller utökning av befintlig ska dialog föras 
med berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen. 
Hundspannsföretag är ett exempel på företeelser som innebär ett behov 
av samråd.

Förhållningssätt

Kommunen bör vid detaljplaneläggning införa bestämmelser om 
stängselskyldighet för fritidshusägarna samt upplysa vid hantering av 
bygglov om att fritidshusägaren bör stängsla in tomten om ägaren vill 
skydda sina planteringar.

Förhållningssätt

Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision. Tvärbanan 
mellan Arvidsjaur och Jörn bör rustas upp och tas i drift för 
godstransporter alternativt nyttjas för tågtestverksamhet.

Förhållningssätt

Parkering för husvagnar och husbilar kan sommartid möjliggöras på Ringel- 
eller Fridhemsskolan.

Förhållningssätt

Vintertid bör uppställningsplats för skotrar kunna anordnas längs södra 
strandvägen. 

Förhållningssätt

För att möjliggöra eventuell framtida utbyggnad av flygplatsen har 
kringliggande markområden reserverats för ändamålet.

Förhållningssätt

Vid planering av höga objekt bör flygplatsens MSA-ytor med tillhörande 
sektorer för högsta bygghöjd beaktas.

Förhållningssätt

För att säkerställa flygplatsens verksamhet bör bostadsbebyggelse 
(inklusive fritidshus) ej tillåtas inom den bullerzon som framgår på den 
kommuntäckande kartan.

Förhållningssätt

För att garantera en jämlik tillgång till infrastruktur behöver framtidens 
samhällsviktiga infrastruktur ligga inom statlig kontroll.

Förhållningssätt

Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör utökas. Förhållningssätt
Vid exploatering inom LIS-områdena ska alltid sedvanligt samråd ske med 
berörd sameby för att minska påverkan på rennäringen.

Förhållningssätt

En riskbedömning ska genomföras vid all lokaliseringsprövning. 
Riskbedömningen bör bland annat omfatta erosion, skred, ras, 
översvämning och förorenade områden.

Förhållningssätt

Vid förfrågningar om bebyggelse av områden som ej innefattas i förslaget 
skall kommunen pröva dessa områden utifrån kommunens generella 
riktlinjer. 

Förhållningssätt



Kommunen bör, tillsammans med skoterklubbarna och övriga aktörer, 
verka för att en fungerande snöskotertrafik kan bedrivas utan att 
människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs, hänsyn bör också 
tas till rennäringens intressen. Snöskoterfrågor bör beaktas i 
samhällsplaneringen.

Förhållningssätt

Kommunen ska som remissinstans vid skogsgödsling påtala att statusen 
för närliggande vattendrag inte får försämras samt att gödslingen ska 
utföras så att ett tillräckligt skyddsavstånd till dricksvattentäkter, 
vattendrag, myrmarker och skyddsvärda biotoper ska ges. 

Förhållningssätt

Lättnader i strandskyddet bör tillåtas i föreslagna LIS-områden. Förhållningssätt
Samverkan med vissa utvalda europeiska partners bör fördjupas. Kommunstyrelsens 

förvaltning
Kommunen bör på sikt verka för en övergripande sammanhållande 
projektadministration.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör arbeta för arbetskraftsinvandring och långsiktig 
kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska aktivt delta i internationella samarbeten och nätverk – 
främst i Europa och länder/städer där vi idag har upparbetade kontakter 
och utbyten.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till regional 
samverkan och utveckling som planerad byggnation av Tjernfjellstunneln 
ger.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Lappstaden bör utvecklas turistiskt. Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör verka för destinationsutveckling och marknadsföring av 
platsen Arvidsjaurs kommun. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör sträva efter att ge näringslivet bra förutsättningar för att 
utveckla attraktiva turistboenden.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör skapa förutsättningar för kvalitets- och 
kompetensutveckling i näringslivet.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör medverka till fler reseanledningar, genom marknadsföra 
befintligt utbud av vad som finns att se och göra.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Marknadsföring av fisketurismen bör även fortsättningsvis utgöra en 
central del i kommunens destinationsmarknadsföring.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör tillse att det finns kontaktytor mellan näringslivet och 
kommunens tjänstemän och politiker.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska verka för en utveckling av testnäringen. Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör verka för att verksamheten vid Arméns Jägarbataljon 
bibehålls och utvecklas.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska finnas representerade och aktivt arbeta i branschkluster 
och branschöverskridande nätverk, även internationellt.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör vara en aktiv part i frågor som bedöms vara av särskild vikt 
för näringslivets utveckling, exempelvis vid markfrågor, 
investeringskapital, eller etableringar och behov utav särskild kompetens 
och/eller arbetskraft.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör arbeta med att identifiera fler/nya affärsmöjligheter. Kommunstyrelsens 
förvaltning



Kommunen bör i samarbete med andra aktörer stimulera till och stödja 
nya entreprenörer.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring de gröna näringarna och 
turistföretagande på landsbygden tillämpa ett ”hela gården perspektiv” då 
företagens situation på landsbygden som helhet påverkar möjligheterna 
för de gröna näringarna att utvecklas.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Öka förädlingsgraden lokalt och säkerställa råvarubehov samt öka 
volymen tillänglig biomassa. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Öka lokalt användande av åkermark som ligger i träda för 
energiproduktion.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Säkra befintliga arbetstillfällen samt att successivt öka antalet sysselsatta. Kommunstyrelsens 
förvaltning

Öka nyttjande av restprodukter. Kommunstyrelsens 
förvaltning

Utveckla det träkluster som till viss del redan finns idag i Glommersträsk, 
Fjällbonäs och Arvidsjaur.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska verka ett samarbetsprojekt tillsammans med samebyar 
inom den egna kommunen och med samebyarna i de närliggande 
kommunerna. Projektet ska ha ett näringslivsperspektiv och stödja 
utvecklingen av de samiska näringarna. 

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör verka för en utveckling av rennäringen och den 
skogssamiska kulturen.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen bör, tillsammans med näringslivet, vidare utreda frågan om 
Truckstop/parkering för långa fordon.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunen ska främja företagens marknadsutvidgning, globalisering, 
produkt- och tjänsteutveckling och/eller affärssamarbete.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Skyltningen vid norra infarten till samhället bör förbättras så att turister 
som färdas längs väg E45 väljer att besöka Arvidsjaur.

Kommunstyrelsens 
förvaltning

Kulturmiljöprogrammet bör revideras. Kultur och integration
En landsbygdsutvecklingsgrupp bör bildas med deltagare från byarna som 
regelbundet träffar kommunledning och berörda tjänstemän för 
information och dialog.

Kultur och integration

För att säkerställa servicen i glesbygd bör kommunen verka för att 
naturliga servicenoder/mötesplatser bevaras och utvecklas. Prioritet bör 
läggas där servicenoder/mötesplatser i dagsläget saknas helt.

Kultur och integration

Kommunen ska stötta byarna i deras utvecklingsarbete. Kultur och integration
En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT Norrbotten för så 
kallade byakraftsprojekt runtom i länet, så att tröskeln för att kunna bygga 
ut fiber i byarna i vår kommun sänks.

Politiken

Samarbetet mellan kommuner och olika teleoperatörer  bör utökas för att 
i större utsträckning  möjliggöra bredband på landsbygden genom 
luftburna system.

Politiken

En digital agenda för Arvidsjaurs kommun bör tas fram för att närmare 
utreda och precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden.

Politiken



Arbeta för att en ny skatte- och regionalpolitik införs som har som mål att 
motverka utflöden av människor, kunskap och kapital från landsbygden.

Politiken

Arbeta för att beslutanderätten för användningen av mark- och 
vattenområdena i kommunerna flyttas till den lokala nivån. Härigenom 
förverkligas EU:s subsidiaritetsprincip som Sverige godtog i samband med 
EU inträdet. 

Politiken

Verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som riksintresse. Politiken
Arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att utveckla de bygder där 
man har sin verksamhet förlagd eller är dominerande markägare.

Politiken

Samordna verksamheten med andra kommuner. Politiken
Verka för att samebyarnas verksamhetsområde kan breddas. Politiken
Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till rennäringens intressen. Politiken

Verka för att väg 95 uppgraderas till Europaväg. Politiken
Verka för att driften på tvärbanan mellan Arvidsjaur – Jörn återupptas. 
Kommunen ser även positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana mellan 
Arvidsjaur och Jörn.

Politiken

Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision - 
Inlandsbanan ska vara en integrerad del i ett sammanhållet nationellt 
järnvägssystem. 

Politiken

Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället. Politiken
För att skapa förutsättningar för regional utveckling och för att klara 
framtidens sjukvård bör en gemensam region i norr bli verklighet. 

Politiken

Kommunen bör utveckla skidspår och skidanläggningar samt skapa en 
långsiktig lösning kring underhåll av skoterspår och leder.

Politiken

Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen samt vid Arvidsjaursjön bör 
utvecklas.

Samhällsbyggnad

Möjlighet bör skapas för fritidsboende, permanentboende och 
verksamheter i strandnära lägen. 

Samhällsbyggnad

Områdena längs med järnvägen bör rustas upp liksom den yttre miljön vid 
industriområdena.

Samhällsbyggnad

Kommunen bör utreda hur gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaurs samhälle 
kan utvecklas samt integreras med befintliga motionsslingor och förses 
med platser för vila och återhämtning på strategiska ställen.

Samhällsbyggnad

Möjlighet bör skapas för fritidsboende i lågfjällsterräng. Samhällsbyggnad
För att underlätta de mindre orternas utveckling bör de gamla 
byggnadsplanerna och avstyckningsplanerna som idag har status som 
detaljplaner upphävas i Suddesjaur samt delar av Glommersträsk.

Samhällsbyggnad

Befintlig bevarandeplan för Arvidsjaurs centrum bör revideras inom 
mandatperioden.

Samhällsbyggnad



Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med 
vandringsleder och kanotleder samt prioritera informations- och 
marknadsföringsinsatser inom detta område. Tätortsnära anläggningar 
och områden är centrala för att alla ska kunna ta del av det rörliga 
friluftslivet.

Samhällsbyggnad

Möjligheten att utveckla Reivo bör utredas. En förstudie om nationalpark 
ingår.

Samhällsbyggnad

Kommunen bör fortsätta dialogen med länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
om möjligheten att friköpa mark inom Vittjåkk-Akkanålkes naturreservat 
och tillse att bestämmelserna möjliggör en utveckling av anläggningen 
med hotell och stugor.

Samhällsbyggnad

Kommunen bör påbörja arbetet med att försöka hitta former för att 
finansiera en eventuell ny sim- och sporthall.

Samhällsbyggnad

Kommunen ska verka för att det serveras näringsriktig mat i våra skolor, 
äldreboenden och restauranger.

Samhällsbyggnad

Nuvarande avfallsplan bör revideras. Samhällsbyggnad
En ny reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle ska tas fram. Samhällsbyggnad
För att på sikt kunna ta fram en reservvattentäkt för Arvidsjaurs samhälle 
bör borrningar utföras på Klockarberget för att kunna analysera 
förutsättningarna för att skapa en reservvattentäkt i området. Kapaciteten 
och vattenkvaliteten hos befintlig reservvattentäkt vid Lärkstigen bör även 
undersökas. 

Samhällsbyggnad

En risk- och sårbarhetsanalys för distributionssystemet ska arbetas fram. Samhällsbyggnad

En krisberedskapsplan för VA-enheten bör utarbetas. Samhällsbyggnad
Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga 
kommunala dricksvattentäkter.

Samhällsbyggnad

För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 
personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag ska 
vattenskyddsområden med föreskrifter inrättas

Samhällsbyggnad

Kommunen ska upprätta en vatten- och avloppsplan. Syftet är att få en 
heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och 
utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. 

Samhällsbyggnad

De mindre anläggningarna där risk för allt för lite förbrukning föreligger 
bevakas särskilt. Lämpliga åtgärder får vidtas från fall till fall.

Samhällsbyggnad

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas när det finns 
möjlighet.

Samhällsbyggnad

Snö som samlats upp efter Storgatan bör tippas på lämplig plats för 
snöupplag för att minska risken för föroreningar.

Samhällsbyggnad

Kommunen ska inom sin tillsyn av verksamheter prioritera de områden 
med vattenförekomster som inte uppnår god status.

Samhällsbyggnad

Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i 
anslutning till utvalda sjöar och vattendrag. Områden som inte uppnår god 
ytvattenstatus med avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör 
prioriteras.

Samhällsbyggnad

En ytavrinningsanalys för Arvidsjaurs tätort bör genomföras för att 
identifiera lämpliga placeringar av olika typer av öppna dagvattenlösningar 
för att minska effekterna vid framtida skyfall.

Samhällsbyggnad



Kommunen bör verka för att underlätta för nybyggnation vid strandnära 
områden.

Samhällsbyggnad

Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med 
vandringsleder och kanotleder samt prioritera informations- och 
marknadsförings-insatser inom detta område.

Samhällsbyggnad

På sikt bör de sju meter breda gatorna i Arvidsjaurs samhälle smalnas av 
för att ge utrymme för GC-vägar.

Samhällsbyggnad

Trottoarerna på gator i bostadsområden där det endast finns en väg in bör 
på sikt byggas bort för att minska hastigheten och driftskostnaderna.

Samhällsbyggnad

Cirkulationsplats bör byggas i korsningen Järnvägsgatan - Skillnadsgatan. 
Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare en 
cirkulationsplats efter Storgatan i korsningen Skillnadsgatan (vid OK) samt 
på sikt efter väg 95 i korsningen väg 95-Järnvägsgatan (vid Dollarstore), 
väg 95 – Laukervägskälet samt korsningen väg 95- Järnvägsgatan (vid 
Polaris)

Samhällsbyggnad

Kommunen bör, tillsammans med Skellefteå kommun, verka för att väg 95 
blir Europaväg

Samhällsbyggnad

Kommunen vidare bör vidare utreda förutsättningarna för att ändra 
rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaurs samhälle till 
Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg. 

Samhällsbyggnad

Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare 
trafikrastplatser i kommunen längs väg 94 och väg 95

Samhällsbyggnad

Kommunen bör verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som 
riksintresse.

Samhällsbyggnad

För att möjliggöra för eventuella framtida turismsatsningar och en ökad 
inflyttning bör kommunen arbeta för att lättnader i strandskyddet införs.

Samhällsbyggnad

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaurs tätort. Sociala
I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, 
gärna utomhus.

Sociala

Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar. Sociala
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt 
frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av 
missbrukare bland unga i kommunen.

Sociala

En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras. Sociala
Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör 
utvecklas.

Sociala
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Ks § 35 Dnr 00269/2015 841 

 

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: 
 

” Har de senaste 1,5 åren blivit lovad att det ska tas fram en plan för 

hur man vill utveckla turismen i kommunen. Men inget händer och 

eftersom kommunen ligger ”risigt till” kan vi inte jobba i slow-

motion och utan turistplan. 

 

Vill att kommunstyrelsen ger näringslivschefen 30 dagar att ta fram 

planen och sedan kollar att det blir gjort. ” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 121 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 § 99 att ge kommunchefen i 

uppdrag att upprätta förslag till turistplan. 

Kommunfullmäktige informerades vid sammanträde 2014-11-24 § 189 om 

att arbetet med en turistplan har påbörjats. 
 

Kommunchef Kerstin Olla Grahn har 2015-09-21 inlämnat tjänsteyttrande i 

ärendet. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-13 § 216 att rapportering till 

kommunstyrelsen ska ske när den lokala planen är färdigställd – dock senast 

2016-06-30.  
 

Arbetet med att ta fram en turistplan har skett hos näringslivskontoret. 

Destinationsstrateg Peter Manner har 2016-09-19 inlämnat en lägesrapport 

om hur arbetet fortskrider. 
 

Näringslivschef Stina Johansson har 2016-11-10 inlämnat tjänsteskrivelse i 

ärendet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering; 
 

Mål för turistverksamheten finns implementerad i kommunens 

översikts- och tillväxtplan. Dokument ”Riktlinjer för implementering 

av översikts- och tillväxtplanen” är tillräckligt för att säkerställa att 

översikts- och tillväxtplanen tillämpas vad gäller utveckling av 

turistfrågorna. 

Att upprätta en särskild turistplan är därför inte aktuellt. 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Stina Johansson 

Utdragsbestyrkande 
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Turistplan för Arvidsjaurs kommun 
(Dnr 00279/2013 och 269/2015) 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Det inkom ett medborgarförslag från ett enskilt turistföretag där önskemål framkom 
om att upprätta en särskild turistplan för Arvidsjaurs kommun. Företagets ägare blev 
då informerad, av dåvarande tillväxtenhetens chef, att översikts- och tillväxtplanen 
var under framtagande vid rådande tidpunkt för inlämnade förslaget (2013). Under 
processen framledes ville verksamheten invänta det så viktiga strategidokumentet 
innan turistplan aktualiserades. 
 
Arvidsjaurs kommun var då även i startgroparna för att upprätta ett nytt 
tillväxtprogram. Syftet med tillväxtprogrammet var att samordna kommunens 
ansträngningar för tillväxt (2007-2013). 
 
Det nya tillväxtprogrammet skulle fastställas i samband med antagande av den nya 
översikts- och tillväxtplan för att uppnå kommunens vision och målsättningar. 
Översikts- och tillväxtplanen fastställdes, efter ett omfattande och mångårigt 
processarbete med alla intressenter av kommunfullmäktige 2015-11-24. 
 
I den av kommunfullmäktige fastställda struktur för styrande dokument i Arvidsjaurs 
kommun, Dnr 212/2015 definieras de olika styrande dokument kommunen ska 
använda till innehåll, format och beslutsinstans. Enligt denna är en plan eller ett 
program ett styrdokument av samma dignitet.  
 
Prioriteringar för detta tillväxtarbete samt hur uppföljning ska ske finns  i 
”Rekommendationer från Översikts- och tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun” 
som skapades för att  underlätta implementeringen samt hur förvaltningarna ser att 
detta är kopplat till reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning.  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2016-11-10 
 

Dnr 00279/2013 -841 
 00269/2015-841 



 2 (2) 
 
2. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Handläggande i ärendet anser att dokument ”Rekommendationer från Översikts- och 
tillväxtplanen för Arvidsjaurs kommun” är tillräckligt för att säkerställa att översikts- 
och tillväxtplanen tillämpas och följs upp samt enligt annat ärende (Tillväxtprogram - 
Dnr 00130/2014) bör det därför byta namn till ”Riktlinjer för implementering av 
översikts- och tillväxtplanen”.  
 
I dessa riktlinjer är politikens roll i implementeringen tydlig såtillvida att man  anger 
att politiken i nämndsplanerna prioriterar vilka fokusområden verksamheterna skall 
jobba med under kommande år.  
 
Besöksnäringen är en av kommunens branscher och ingår i översikts- och 
tillväxtplanen. Att i detta läge avstå från att lyfta ut en särskild bransch när vi har ett 
omarbetat styrdokument rekommenderas. Detta för att uppnå en bättre 
implementering av översikts- och tillväxtplanen.  
 
Ärendet har handlagts i samråd med KSO, ekonomichef och kommunchef samt 
behandlats på remiss i koncernledningen samt i näringslivsgruppen innan politisk 
behandling. 
 

 
Stina Johansson 
Näringslivschef 
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Ks § 36 Dnr 00026/2017 106 

 

Arvidsjaur är medlem i gemensam nämnd för drift av personalsystem 

tillsammans med kommunerna Malå och Norsjö samt värdkommunen 

Skellefteå. 

 

Vid översyn av befintliga avtal konstaterades att avtalen behöver 

uppdateras. 

 

Nytt förslag till avtal har upprättats med giltighetstid 2017-01-01 till och 

med innevarande mandatperiods slut. Ett nytt avtal ska upprättas för 

kommande mandatperiod. 

 

Kostnadsfördelning utgår från att varje kommun betalar faktiska kostnader. 

Slutlig reglering av den årliga kostnaden sker i april året efter verksamhets-

året. 

 

Det nya avtalet är en sammanslagning av tidigare två avtal, dvs 

samverkansavtal och driftsavtal. 

 

Gemensamma nämnden för drift av personalsystem har översänt 

avtalsförslaget till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem godkänns. 

2. Avtalet gäller för perioden 2017-01-01--2018-12-31. 

2. Fullmäktiges beslut 2009-06-22 § 68, vad gäller godkännande av avtal, 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar Skellefteå kommun 

 Utdragsbestyrkande 

  



Arvidsjaurs 
Kommur-v .  

2017 -01- 30 
Dnrz  6/20  /9  

Skellefteå 
kommun 

Kommunledningskontoret 
Handläggare 
Johan Forssell /KLK 

Delegationsbeslut 

2017-01-25 
	

Diarienummer: 
2017-001 

Kommunfullmäktige i de samverkande 
kommunerna 

Delegationsbeslut avseende nytt avtal mellan 
samverkande kommuner, gemensam nämnd 
för drift av personalsystem 
Sammanfattning 
Medlemmarna av den gemensamma nämnden för drift av personalsystem 
är Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämnden har gjort 
en översyn av de befintliga avtalen mellan de samverkande kommunerna, 
och kunnat konstera att det finns ett behov av att uppdatera dessa. 

Utifrån översynen har förslag till nytt avtal upprättats. Förslaget till nytt 
avtal innehåller en skrivning om att avtalet gäller ingången mandatperiod 
och ett nytt avtal upprättas inför nästa mandatperiod, samt en kostnads-
fördelning utgår från att varje kommun betalar faktiska kostnader. Budget 
upprättas 1 september varje år. Slutlig reglering av den årliga kostnaden 
skall ske 1 april året efter verksamhetsåret. Det nya avtalet är i praktiken 
en sammanslagning av tidigare två avtal, dvs samverkansavtal och 
driftsavtal. 

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

Beslut enligt delegationsordning för gemensam 
nämnd för drift av personalsystem 
1. Förslag till nytt avtal godkänns. 

2. Förslaget överlämnas till de samverkande kommunerna för 
fastställande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt avtal, med bilaga 1 - 4 

Maria Marklund 
Ordförande 

Skellefteå kommun 
	

Postadress: 
	

Besöksadress: 	 www.skelleftea.se  
Kommunledningskontoret 

	
931 85 Skellefteå 
	

Trädgårdsgatan 6 	 johan.a.forssell@skelleftea.se  
Telefon: 0910-73 50 00 
	

Skellefteå 	 Organisationsnummer: 212000-2643 
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SAMVERKANSAVTAL för 

gn  för drift av 

personalsystem 2009-08-

Samarbetsavtal för drift av personalsystem 

§ 1 Allmänt 
Genom detta avtal samarbetar Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner (nedan kallade de 
samarbetande kommunerna) kring drift av personalsystem.  
 
Samarbete skall ske via en gemensam nämnd där samtliga kommuner är representerade. 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
Den gemensamma nämnden ansvarar för drift av personalsystem i de samarbetande kommunerna.  
Förutsättningen för samarbetet är att kommunerna använder samma personalsystem, dock har varje 
kommun har ett eget avtal med leverantören. 
 
Genom samarbetet skall kommunerna sträva efter: 
 
- att åstadkomma effektiv drift av personalsystem 
- att åstadkomma optimalt nyttjande av resurser och kompetens 
 
§ 3 Reglemente  
Nämndens verksamhet och arbetsformer fastställs i reglemente för nämnden. Reglemente fastställs och 
ändras genom beslut i kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. 

 
Nämndens verksamhet skall upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 
utgång. 

 
 

§ 4 Värdkommun  
 Ordförande för den gemensamma nämnden skall tillsättas av Skellefteå kommun och övriga ledamöter 
tillsätts av respektive kommun. Den gemensamma nämnden skall ingå i Skellefteås organisation.  
 
Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall ha ansvar för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt ha ansvar för planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. 
Kommunledningskontoret i Skellefteå kommun skall också vara nämndens sekretariat och arkiv. 
 
§ 5 Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm 
Personalresurser och äganderätten till egendom finns i respektive kommun  om inte annat avtalats. 
I nedan angivna bilagor skall tydligt framgå vad köp av IT tjänst och systemförvaltning innehåller.  
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en 
procentuell fördelning baserat på antal medarbetare i respektive kommun. Kommunernas specifika 
kostnader för tjänsterna framgår årligen i internbudgeten. 
Bilaga 1 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Malå kommun 
Bilaga 2 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Norsjö kommun 
Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Arvidsjaurs kommun 
Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Skellefteå kommun 

. 
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§ 6 Försäkring 
Kommun som äger egendom ansvarar för försäkring. 
 
§ 7 Kostnadsfördelning  
Skellefteå kommun skall fastställa budgeten för kommande budgetår utifrån en gemensamt planerad 
kostnadsbild i samråd med Arvidsjaurs, Malå och Norsjö kommuner för den gemensamma nämnden. 
  
Budgeten beräknas på planerade faktiska kostnader för respektive kommun. 
Om avvikelser eventuellt skulle uppstå mot budget regleras detta mellan kommunerna vid årets slut.  
 
Varje part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive förtroendevalda i nämnden enligt 
respektive parts arvodesregler. 
 
Förslag till budget skall tillställas Arvidsjaurs, Malå och Norsjö kommuner senast den 1 september varje år. 
 
Senast den 1 april året efter verksamhetsåret skall nämnden fastställa den slutliga årliga kostnaden för varje 
kommun. Slutlig reglering av den årliga kostnaden skall ske per den 1 april året efter verksamhetsåret. 

 
 
§ 8 Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av de samarbetande 
kommunerna. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras i allmän domstol. 
 
§ 9 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från 2017-01-01- till 2018-12-31 under förutsättning att kommunfullmäktige i Arvidsjaur, 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Oktober 
2018 upprättas nytt avtal inför nästa mandatperiod.  
 
Uppsägning kan tillåtas om det råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägningen är 
till förmån för andra förmånligare lösningar eller alternativ. 
 
 
ARVIDSJAUR KOMMUN MALÅ KOMMUN 
 
 
 
NORSJÖ KOMMUN              SKELLEFTEÅ KOMMUN 
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Bilaga 1 
Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Malå 

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 2beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Malå kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnaderna för tjänsterna framgår årligen i 
internbudgeten. 
 
IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Teknisk miljö      

   Produkt   Antal   Huvudansvar  

 Server 2 st  Skellefteå 

 Databaser 5 st   

  Lagring och backup 150 GB  Skellefteå  

2. 
 

Förvaltning      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Avstämningar med objektsansvariga  1 ggr/mån   Skellefteå 

 
Planering, upprättande av driftschema,  
förändringsgenomförande 3 tim/mån  Malå 

        

3. Drift/support      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö   10 tim/mån  Skellefteå  

   Avstämning med specialister  1 tim/mån   Malå 

 Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 
16 

  Skellefteå 

 Ärenden till helpdesk 9 st  Skellefteå 

         
 
 
 

 
 

  

  

 
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Drift      
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   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 Bankfilsdag - bearbetningar 1 ggr/mån  Skellefteå 

  - Verkställan av lön     

 - Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank    

  - Arbetstidsjournal    

 - Personec Utdata - Semesterlöneskuld    

 - Konjunkturstatistik –SCB    

  - Sjuklönestatisk -SCB    

  - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik –SCB      

 Semesteromställning 3 ggr/år   Skellefteå  

 Skatteförfrågan 1 ggr/år    Skellefteå  

  Skatteinläsning 1 ggr/år  Skellefteå 

 Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år   

     

2. Underhåll      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Tabell import   7-8 ggr/år   Skellefteå  

         

4. Support/Kommunikation      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Stöd till Systemförvaltare i Malå i mån av tid     

   - när det gäller frågor kring vissa situationer, Malå tar kontakt v.b.     Malå  

  Upprättande av driftschema/kalender  1 ggr/år  Skellefteå 

         
 
Övrigt: Samköp av script från Visma 
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Bilaga 2 Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Norsjö  

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 3 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Norsjö  kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnaderna för tjänsterna framgår årligen i 
internbudgeten. 
 
  

  

IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Teknisk miljö      

   Produkt   Antal    Huvudansvar  

 Server 2 st  Skellefteå 

 Databaser 5 st  Skellefteå 

  Lagring och backup 147 GB   Skellefteå  

2. 
 

Förvaltning      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Avstämningar med objektsansvariga  1 ggr/mån   Skellefteå 

 
Planering, upprättande av driftschema,  
förändringsgenomförande 3 tim/mån  Norsjö 

        

3. Drift/support      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö   10 tim/mån  Skellefteå  

   Avstämning med specialister  1 tim/mån   Norsjö 

 Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 
16 

  Skellefteå 

 Ärenden till helpdesk 16 st  Skellefteå 

         
 
 
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Drift      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 Uttag nolltranslista 2 ggr/mån  Skellefteå 

 Bankfilsdag - bearbetningar 1 ggr/mån  Skellefteå 

  - Verkställan av lön    

 - Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank    

  - Arbetstidsjournal    
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  - Konjunkturstatistik –SCB    

  - Sjuklönestatisk -SCB    

 Semesteromställning 3 ggr/år   Skellefteå  

 Personec Utdata - Semesterlöneskuld 2 ggr/år  Skellefteå 

 Skatteförfrågan 1 ggr/år    Skellefteå  

 Skatteinläsning 1 ggr/år  Skellefteå 

 Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år   

     

2. Underhåll      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Tabell import      7-8 ggr/år   Skellefteå  

         

3. Support/Kommunikation      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Stöd till Systemförvaltare i Norsjö i mån av tid     

   - när det gäller frågor kring vissa situationer, Norsjö tar kontakt v.b.      Norsjö 

  Upprättande av driftschema/kalender 1 ggr/år   Skellefteå 

         
Övrigt: Samköp av script från Visma 
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Bilaga 3 Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Arvidsjaur 

Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 4 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Arvidsjaur kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnaderna för tjänsterna framgår årligen i 
internbudgeten. 
 
IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Teknisk miljö      

   Produkt   Antal    Huvudansvar  

 Server 2 st  Arvidsjaur 

 Databaser 6 st  Arvidsjaur 

  Lagring och backup 243 GB   Arvidsjaur 

2. 
 

Förvaltning      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 
Planering, upprättande av driftschema,  
förändringsgenomförande 3 tim/mån  Arvidsjaur 

        

3. Drift/support      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö   10 tim/mån  Arvidsjaur 

   Avstämning med specialister  1 tim/mån   Arvidsjaur 

 Uppdatering (2 per år, 8/uppdatering) 
16 

  Arvidsjaur 
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 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Drift      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

 Bankfilsdag i bearbetningar 1 ggr/mån  Skellefteå 

  - Verkställan av lön      

 - Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank    

  - Arbetstidsjournal    

  - Personec Utdata - Semesterlöneskuld    

  - Konjunkturstatistik –SCB    

  - Sjuklönestatisk -SCB    

  - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik –SCB     

  Semesteromställning 3 ggr/år   Skellefteå  

 Skatteförfrågan 1 ggr/år    Skellefteå  

 Skatteinläsning 1 ggr/år  Skellefteå 

 Kontrolluppgifter till SKV 1 ggr/år   

     

2. Underhåll      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Tabell import   7-8 ggr/år   Skellefteå  

         

3. Support/Kommunikation      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Stöd till Systemförvaltare i Arvidsjaur i mån av tid       

   - när det gäller frågor kring vissa situationer, Arvidsjaur tar kontakt v.b.      Arvidsjaur 

  Upprättande av driftschema/kalender  1 ggr/år  Skellefteå 

         
Övrigt: Samköp av script från Visma 
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Bilaga 4  Tjänstebeskrivning gemensam nämnd Skellefteå 

 
Under rubriken ”Personella resurser, äganderätt till egendom som disponeras av den gemensamma nämnden mm” i 
samarbetsavtalet tydliggörs att tjänstebeskrivning för varje samarbetande kommun skall finnas som bilagor till avtalet. 
Bilaga 5 beskriver köp av tjänst gällande IT och systemförvaltning  för Skellefteå kommun 
Kostnader för respektive kommun utgår från den gemensamt planerade kostnadsbilden och med en fördelning baserat på 
faktiska kostnader i respektive kommun. Kommunernas specifika kostnaderna för tjänsterna framgår årligen i 
internbudgeten. 
 
IT-drift av löne- och personalsystemet Personec P 

 

1. Teknisk miljö      

   Produkt   Antal    Huvudansvar  

 Server 2 st  Skellefteå 

 Databaser 7 st  Skellefteå 

  Lagring och backup 340 GB   Skellefteå  

2. 
 

Förvaltning      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Avstämningar med objektsansvariga  1 ggr/mån   Skellefteå 

 
Planering, upprättande av driftschema,  
förändringsgenomförande 3 tim/mån  Skellefteå 

        

3. Drift/support      

   Arbetsuppgift   Intervall    Huvudansvar  

  Vidmakthållande drift och underhåll av befintlig miljö   12 tim/mån  Skellefteå  

   Avstämning med specialister  1 tim/mån   Skellefteå 

 Uppdatering (2 per år) 48 tim/år  Skellefteå 

 Ärenden till helpdesk 175 st  Skellefteå 

         
 
Skellefteå kommun  

  

 
 
 Systemförvaltning av löne- och personalsystemet Personec P-Skellefteå till AMN 

 

 Drift 
 

     

 
Uttag nolltranslista 

Varje 
mån
ad 

  Verkställan av lön     ” 

 Bankfil, skapa och skicka lönefil till bank     ” 
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  Arbetstidsjournal     ” 

  Personec Utdata - Semesterlöneskuld     ” 

 Konjunkturstatistik –SCB     ” 

  Sjuklönestatisk -SCB     ” 

 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik –SCB     ” 

 
Semesteromställning 

3 
ggr/å
r 

 
Skatteförfrågan 

1 
ggr/å
r 

  Skatteinläsning 1 ggr/år 

 
Kontrolluppgifter till SKV 

1 
ggr/å
r 

   

 
Underhåll 

 

  Tabell-import  7-8 ggr/år 

   

     

 
Support/Kommunikation 

 

     

  Stöd till Systemförvaltare i rep kommun i mån av tid  

  
 - när det gäller frågor kring vissa situationer, kontakt tas vid behov per mail eller 
telefon   

 

  Upprättande av driftschema/kalender  1 ggr/år 

   

     

 
Samköp av script från Visma 
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Ks § 37 Dnr 00351/2016 106 

 

Årsredovisning 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr har fastställts av direktionen 2016. 

 

Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. 

Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskaper och förvaltning. 

 

_____ 

 

 

 
 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse Ks § 178 2015-06-09 

Direktionsprotokoll 2015-02-13 

Årsredovisning 

Utdragsbestyrkande 

  



 
Datum 
2016-05-31 
 
Kommunfullmäktige i 
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, 
Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, 
Åsele, Dorotea, Strömsund, Sollefteå och 
Kramfors kommuner 
 

 
 

AKADEMI NORR • STORUMAN 923 81 Storuman • Tfn 0951-140 17 • Fax 0951-140 09 • www.akademinorr.se 
 

Gudrun Viklund Ansvarsfrihet 2014 1(1) 

 

 

Beslut om ansvarsfrihet år 2015 för direktionen i Partnerskap 

Inland – Akademi Norr  
 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende 
år 2015 fastställdes av direktionen 2016-03-18. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så 
skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
 
Protokollsutdrag sänds till: 
 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
923 81 Storuman 
eller 
gudrun.viklund@akademinorr.se 
 
 
Vänligen 
 

 
Gudrun Viklund 
Projektadministratör 
 
Bilagor: 
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2015 
Revisionsberättelse för år 2015 
Protokoll från direktionsmöte 2016-03-18 
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Revisorerna i Kommunalf6rbundet 
Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Kommunfullmäktige i Arvidsjaur kommun 

Revisionsberättelse ror år 2015 

Vi har granskat kommunalförbundets direktions verksamhet under år 2015. 

Till stöd för vårt uttalande har vi granskat kommunalförbundets årsredovisning, delårsrapport 
samt den interna kontroll som i övrigt bedrivs i förbundet. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en till
räcklig intern kontroll. 

Revisorernas roll är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt det uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verk
samheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunalförbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig gmnd för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna kontrollen 
i verksamheten. Vi har även granskat räkenskaperna och om redovisat resultat är förenligt 
med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har i prioriteringar av granskningsin
satser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan 
för året. 

Resultatet av vår granskning visar att: 

• Delårsrapporten per juni 2015 är upprättad i enlighet med den kommunala redovisnings
lagen och god redovisningssed. 

• Resultatet enligt 2015 års årsredovisning innebär att kommunalförbundet inte lever upp 
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Ett negativt resultat ska återställas 
inom tre år. 

• Resultatet enligt 2015 års årsredovisning innebär att de finansiella målen inte uppfyllts. 

l (2) 
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Revisorerna i Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Vi bedömer: 

att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och sett 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

att den finansiella måluppfyllelsen är svag. 

att verksamhetsmålens uppfyllelse är god. 

Vi tillstyrker: 

att direktionen och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 20 15 års 
verksamhet. 

att kommunalförbundets årsredovisning för 2015 godkänns. 

Storuman den 7 april 2016 

~. rh~ 
Hjördis Holmiund 

~~ 
Solveig Holmner 

2 (2) 



PARTNERSKAP INLAND
AKADEMI NORR 

Direktionen 

PROTOKOLL 

2016-03-18 

Plats och tid Hotell Laponia, Arvidsjaur 2016-03-17--1 8, kl 13.00-18.00, 08.30-12.30 

Beslutande 

Övriga 

Utses att justera 

Underskrift Sekreterare 

O rdförande 

Justerande 

Elisabet Lassen 
Britta Flinkfeldt 
Lotta Åman 
Kjell Öjeryd 
Mmiin Norelm 
Robert Bostl·öm 
Christer Rönniund 
Karin Malmfjord 
Annika Andersson 
Linnea Lindberg 
Susanne Hansson 
Gudrun Sjödin 

Anne Åberg 
Gudrun Viklund 
Lasse Häggiund 
Ann-Ci Jonsson 
Mmiin Bergvall 
Åsa Hände I 
Ulla Blomqvist 

Britta F linkfeldt 

~.V'>.../ ..• ',-,.---'!t-t 

Anne Åberg 

ordföra nde 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 

sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

~ 1-13 
§ 1-13 
§ 1-13 

§1-3 , 8-10 
§1-13 
§ 1-13 
§ 1-13 

§4-7,1 1-1 3 
§ 1-13 
§ 1-13 
§ 1-13 
§ 1-13 

§ 1-1 3 
§ 1-1 3 

§8 
§8 
§8 
§9 

§IO 

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Organ Direktionen för Akademi Norr 

Samma nträdesda tum 20 16-03-17--1 8 

Datum då anslaget sätt s upp 2016-04-07 Datum då anslaget tas ned 2016-04-29 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Utvecklingsenheten, Storumans kOlTIlllunkontor 

2J!~ \/i~ 
Utdragsbestyrkande 

l (12) 

Sollefteå 
Aljeplog 
Arvidsjaur 
SOI·sele 
Malå 
Norsjö 
Lycksele 
Storuman 
Vilhelmina 
Åsele 
Strömsund 
Kram fors 

Akademi Norr 
Akademi Norr 
Arvika 
Akademi Norr 
Akademi Norr 
Akademi Norr 
Tavelsjö 
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PARTNERSKAP INLAND
AKADEMI NORR PROTOKOLL 3 (12) 

Direktionen 2016-03-18 

AN § 4 AN12016:2 

Årsredovisning 2015 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsbe
rättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovis
ning. Den ska upprättas av direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland
Akademi Norr. 

Kommunalförbundets resultat för 2015 är negativt med -693 891 kronor. Detta nega
tiva resultat beror på ett glapp i EU:s programperiod som gjorde att inga projekt
pengar kunde sökas förrän under våren 2015. I väntan på nya projekt så valde kom
munalförbundet att behålla den sedan tidigare tillsvidareanställda personalen, vilket i 
sin tur gjorde att personalkostnaden för 2015 blev betydligt högre än budgeterat. 

Direktionen beslutar 

att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2015 för kommunalförbun
det Pminerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna för godkännande. 

1"C""7'1P~c-C"""""C"""""----------------;C"--;-:-""C"""""---------------\J stering (sign) Expediering 
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Motion – Främjande av 

fritidsaktiviteter för 

ungdomar 
 

 

Ks § 38 Dnr 00120/2016 009 

 

Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Kristina Taimi 

(s). 

 

Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar 
 

I Arvidsjaur finns Prästberget, en slalombacke mitt i samhället, som 

kommunen driver genom Camp Gielas. En fantastisk tillgång! 
 

I Arvidsjaur kommuns fritidspolitiska program betonas vikten av att 

ungdomar har en meningsfull fritid och att ungdomsverksamhet skall 

prioriteras. Även förebyggande arbete för att förbättra hälsan hos barn och 

unga är ett mål. 

 

Mitt förslag är att: 
 

- Alla ungdomar i Arvidsjaurs kommun upp till 16 år skall få fritt 

säsongskort till Prästberget. 

 

De intäkter för juniorer som inkommit under förra säsongen 2014/2015 

var: 

 

11 st säsongskort 12 100 kr 

Kvällskort, ca  30 000 kr 

 Ca 42 100 kr totalt 

 

De barn/ungdomar som tränar med IFK Alpina får fria liftkort under 

träning. Det finns dock många som vill åka i backen enbart för nöjes skull 

och det är till dessa barn/ungdomar som denna motion vänder sig. 

 

Resultaten i skolan sjunker, elevhälsan larmar om övervikt bland allt fler 

ungdomar. Fler ungdomar och barn sitter kväll efter kväll framför tv och 

dataspel. Kan denna åtgärd att undanröja de ekonomiska hindren för att 

utöva alpin sport, möjliggöra för en individ att byta ut stillasittandet mot en 

aktivitet i slalombacken — då har vi en vinst. Det är viktigt att det finns 

många varierande och även individuella aktiviteter för barn och ungdomar. 

 

Kostnaden för ohälsa och inaktivitet är stor för samhället och bidrar till en 

negativ utveckling. Utevistelse motverkar även psykisk ohälsa och 

sömnsvårigheter. 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande Katarina Landstedt 

Driftavtal mellan Arvidsjaurs kommun och IFK Alpina 

Motion 

 Utdragsbestyrkande 
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Ks § 38, forts. 

 

De kostnader detta förslag innebär vinner kommunen snabbt tillbaka på 

den vinst i bättre hälsa, högre studieresultat och ungdomar som får en 

bättre och mer meningsfull fritid. En möjlighet för ungdomar i Arvidsjaur 

att delta utan kostnad i en aktivitet som främjar deras hälsa som de annars 

kanske inte kunnat delta i av ekonomiska skäl. 

 

Detta bidrar även till att öka Arvidsjaurs attraktion som aktivt samhälle. 

 

Katarina Landstedt, chef Camp Gielas har lämnat tjänsteyttrande samt 

komplettering med anledning av motionen. Hon ställer sig positiv till 

motionen, under förutsättning att Camp Gielas kompenseras för uteblivna 

intäkter. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-27 § 27 att 

återremittera ärendet för en helhetsbild av verksamheten på Prästberget 

gällande ekonomi, ansvar, öppettider, avtalet med Alpina samt annat som 

bedöms relevant. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen avslås med följande motivering; 
 

För närvarande finns inget ekonomiskt utrymme att erbjuda fri åkning 

för alla kommunens ungdomar på Prästberget. Möjligheten finns för 

samtliga ungdomar i kommunen att gå med i Arvidsjaurs Alpina och 

därmed erhålla gratis åkning under träning. 

 
_____ 

 

 

Justerandes sign  

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteyttrande Katarina Landstedt 

Driftavtal mellan Arvidsjaurs kommun och IFK Alpina 

Motion  

 Utdragsbestyrkande 

 



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

 

933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4 

 

 

 Datum 1(2) 

Arvidsjaurs kommun 2016-08-30 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Katarina Landstedt 
  

 Kommunstyrelsen 

  
Direktval 
0960-556 61 

 

 

Yttrande motion: Främjande av fritidsaktiviteter för ungdomar 
-  Dnr 00120/2016 

 

En motion har lämnats in med följande innehåll; 

Förslag till att alla ungdomar upp till 16 år ska få gratis liftkort på Prästberget. 
 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-15 att permanenta avgiftsfri tillgång till 

Prästberget vid träning och tävling för IFK Alpinas tränare och aktiva barn och 

ungdomar som innebär: 
 

 avgiftsfri tillgång till Prästberget för IFK Alpinas tränare och aktiva 

barn och ungdomar vid ledarledd träning och tävling enligt inlämnat 

tränings- och tävlingsschema. 

 vid åkning som inte innefattas av ovanstående ska liftkort gälla. 

IFK Alpina har tillsynsansvar. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 att till kommunens elever i Arvidsjaurs 

kommuns grundskolor år 7-9 och gymnasieskola erbjuda två fria dagkort vid 

Prästbergets skidanläggning. 
 

Erbjudandet ovan har nyttjats med mellan 30 till 100 dag- eller kvällskort årligen.  

 

2. Ekonomisk analys 

Sålda liftkort till ungdomar  
 

Säsong 2014-2015 
 

11 st säsongskort för juniorer har sålts till en nettointäkt av cirka 10 000 kr. 

Nettoförsäljningen av dag/kvällskort till ungdomar har genererat cirka  

30 000 tkr.  
 

Totala intäkter cirka 40 000 kr. 

 

Säsong 2015-2016 
 

12 st säsongskort för juniorer har sålts till en nettointäkt av cirka 11 000 kr. 

Nettoförsäljningen av dag/kvällskort till ungdomar har genererat cirka  

25 000 tkr.  
 

Totala intäkter cirka 36 000 kr. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2016-09-07 
 

Dnr 00120/2016      -009 
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3. Slutsats samt förslag till beslut 

 

Förslaget med fria ungdomskort kan locka fler barn och ungdomar att intressera sig 

för sporten och är mycket positivt sett från ett hälsoperspektiv. Det kan dessutom 

upplevas som rättvist att alla barn och ungdomar åker gratis vid skidbacken. 

 

Camp Gielas har dock under de senast åren förlorat över hundratusen kronor årligen 

i intäkter på grund av utebliven liftkortsförsäljning och bör kompenseras i budget 

för uteblivna intäkter. 

 

Ytterligare ett förslag kan vara IFK Arvidsjaur Alpinas idé om att införa 

allmänhetens åkning, exempelvis vid två tillfällen i veckan. Under denna tid har alla 

gratis tillträde till skidbacken. Övrig tid så löses liftkort som vanligt.  

 

 

 

Katarina Landstedt 

Chef Camp Gielas 



 

 

 

A
Á

 
Handläggare 
Katarina Lan

Direktval 
0960-156 61 
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Ekonomi  

 
Prästberget 

År 
              
2012                2013                  2014                2015  

           
Rörelsens intäkter m.m. 
  

Förbrukningsavgifter (liftkortsförsäljning) 142 0 22 131  

Bidrag 0 0 0 0  

Skatter, räntor mm 0 0 0 0  

Periodiserade anslutningsavgifter   

och bidrag 0 0 0 0  

Sidoordnade intäkter 0 0 0 0  

Summa intäkter 142 0 22 131  

   
Rörelsens kostnader 
  
Varor och förbrukningsinv (drivmedel, skoter, kanoner) -79 -94 -65 -120  
Tjänsteköp (el, leasing PM, rep, garage, markhyra) -601 -641 -446 -649  

Personalkostnader -260 -270 -281 -299  

Av- och nedskrivningar -51 -51 -51 -51  

Övriga rörelsekostnader -31 0 -2 -35  

Sidoordnade kostnader 0 0 0 0  

Summa kostnader -1 022 -1 056 -845 -1 154  

   

Rörelseresultat -880 -1 056 -823 -1 023  

   

Resultat från finansiella investeringar  

   

Ränteintäkter  0 0 0 0  

Räntekostnader -45 -43 -27 -17  

   

Resultat efter finansiella poster -925 -1 099 -850 -1 040  

   

ÅRETS RESULTAT -925 -1 099 -850 -1 040  
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Ansvar 

 
IFK Arvidsjaur Alpinas uppdrag 
 
 

 Snötillverkning i Prästberget kvällar kl 18-06 samt heldagar under helger. 
Arvidsjaur Alpina får tillverka snö vid lämpligt väderförhållande.  

 Hålla backen öppen för allmänheten 2,5 timmar 3 kvällar i veckan, lördagar 
och söndagar 4 timmar per dag fram till och med vecka 5.  

 Skötsel av lift i samband med fastlagda öppettider och alpina arrangemang.  

 Grovstädning av lift- och värmestuga. 

 
IFK Arvidsjaur Alpinas ansvar 
 

 Meddelar Arvidsjaurs kommun vid skador och förändringar i verksamheten. 

 Samråder med Arvidsjaurs kommun löpande i alla frågor som rör drift av 
anläggningen. Kontaktpersoner från IFK Arvidsjaurs Alpina är ordföranden, 
Carl-Johan Olofsson, och ansvarig för snösprutning, Magnus Utterström.  

 All snötillverkning och tidpunkten för start skall ske i samråd med 
Arvidsjaurs kommuns anläggningschef.  

 Under snösprutsäsongen skall löpande kontakt med pistör hållas, framför allt 
inför helger. Detta för att underlätta och effektivisera tillverkningen av snö.  

 Svara för att informera sig om SLAO:s regler och säkerhetsföreskrifter samt 
följa dessa. 

 Liften skall alltid vara bemannad av kunnig personal. 

 IFK Arvidsjaur Alpina svarar för försäkring för egen personal samt säkerhet 
vid tävlingar. 

 Vid anordnade evenemang som IFK Arvidsjaur Alpina arrangerar erhåller 
föreningen 75 % av liftkortsintäkterna. 

 Arvidsjaur Alpina erbjuder föreningens tjänster i form av tillgänglig 
arbetskraft under en arbetshelg, innan anläggningen ska öppnas för säsongen. 
Ingen ekonomisk ersättning för detta ska utgå. Arvidsjaurs kommun får 
arbetsleda och beställa tjänster av föreningen. I denna överenskommelse 
ingår bland annat att Alpina är behjälplig med smörjning, div rep och 
underhåll av liften, uppsättning av liftbyglar samt kontroll av liftstolpar med 
mera, inför den årliga besiktningen och anläggningens uppstart.   
 
Utöver detta kan Alpina vara behjälplig under hela säsongen med att utföra 
div reparationer uppe i liften, eftersom föreningen har utbildad kompetens för 
höga höjder.  
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Arvidsjaurs kommuns ansvar 
 

 Tillhandahåller en skoter. Återlämnas av IFK Alpina i samma skick som den 
erhölls. 

 Ansvarar för övervakning och visst arbete med snökanoner dagtid måndag till 
fredag kl 08-16.  

 Svarar för övriga kostnader som elström, försäkringar för fordon och liftar, 
lampor, förslitningsdetaljer till lift, maskiner och inventarier. 

 Årskort-, kvälls- och dagkortintäkter tillfaller Arvidsjaurs Kommun. 

 Arvidsjaurs kommun erhåller 25 % av liftkortsintäkterna vid tävlingar. 

 Tar beslut när backen är säker för öppning till allmänheten. 

 Svarar för pistning av Prästberget vid behov. 

 Kontaktpersoner från Camp Gielas är Gunnar Andersson, Katarina Landstedt 
och Jörgen Andersson. 

 En representant från Alpina och Camp Gielas utformar tillsammans skriftliga, 
specifika och detaljerade driftsinstruktioner gällande skötsel av 
anläggningens utrustning. 

 
Öppettider 

 
Prästbergets öppettider: 

Tisdagar 18.00 - 20.30 

Onsdagar 18.00 - 20.30 

Torsdagar 18.00 - 20.30 

Lördagar & söndagar 10.00 - 14.00 t.o.m. vecka 5.  

 

Sedan cirka 20 år tillbaka har öppettider på helgerna har varit densamma. Detta på 
grund av att Vittjåkks premiär har varit första helgen i februari. Från kommunens 
sida ville man inte konkurensutsätta sin egen driftsentreprenör. 

  

Annat som bedöms relevant 
 

Liftkortpriser 2016-2017 

Barn födda år 2011 eller senare åker gratis om de har hjälm. 

  Junior Senior Familj 
Kvällskort                     100:-                 100:-               
Dagkort 120:- 150:-   
Säsongskort 1.000:- 1.400:- 2.300:- 
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Prästbergets anläggning 
 
Liften vid Prästberget är i relativt bra skick. Rullbatterier och vajern är utbytt för 
några år sedan. När Malå kommun investerade i ny lift under förra året, köpte Camp 
Gielas byglar med tillbehör till ett bra pris. Detta innebär att det finns bra med 
reservdelar. 
 
Prästbergets snökanonsanläggningssystem är gammal och i dåligt skick. Rörsystemet 
från 80-talet som finns i tävlingsbacken, är lappat och lagat. Akuta renoveringar i 
närtid är ett bättre vattenintag, så att anläggningen får rent och rätt mängd vatten. En 
ny högtryckspump behövs. Den äldsta snökanonen är dåligt och måste bytas ut. 
 
För att vidmakthålla den snökanonanläggning som finns idag, krävs troligen 
investeringar under de närmaste åren för cirka 600 tkr. 
 
 
Katarina Landstedt 
Camp Gielas 



Driftsavtal mellan Arvidsjaurs kommun och IFK Arvidsjaur Alpina 

IFK Arvidsjaur Alpinas uppdrag 

• Snötillverkning i Prästberget kvällar kl 18-06 samt heldagar under helger. Arvidsjaur 

Alpina får tillverka snä vid lämpligt väderförhållande. 

• Hålla backen öppen för allmänheten 2,5 timmar 3 kvällar i veckan, lördagar och 
söndagar 4 timmar per dag fram till och med vecka 5. Om Arvidsjaurs kommun 
önskar att IFK Alpina ska hålla backen öppen för allmänheten under helger, lördagar 
och söndagar från februari månad fram ti11 sportlov vecka 10, skall specifik ersättning 
för detta utgå. 

• Skötsel av lift i samband med fastlagda öppettider och alpina arrangemang. 

• Grovstädning av lift- och värmestuga. 

IFK Arvidsjaur Alpinas ansvar 

• Meddelar Arvidsjaurs kommun vid skador och förändringar i verksamheten. 

• Samråder med Arvidsjaurs kommun löpande i alla frågor som rör drift av 
anIäggningen. Kontaktpersoner från IFK Arvidsjaurs Alpina är ordföranden, Carl-
Johan Olofsson, och ansvarig för snösprutning, Magnus Utterströrn. 

• All snötillverkning och tidpunkten för start skall ske i samråd med Arvidsjaurs 
kommuns anläggningschef. 

• Under snösprutsäsongen skall löpande kontakt med pistör hållas, framför allt inför 
helger. Detta för att underlätta och effektivisera tillverkningen av snö. 

• Svara för att informera sig om SLAO:s regler och säkerhetsföreskrifier samt följa 
dessa. 

• Liften skall alltid vara bemannad av kunnig personal. 

• IFK Arvidsjaur Alpina svarar för försäkring för egen personal samt säkerhet vid 

tävlingar. 

• Vid anordnade evenemang som IFK Arvidsjaur Alpina arrangerar erhåller föreningen 

75 % av liftkortsintäkterna. 

• Arvidsjaur Alpina erbjuder föreningens tjänster i form av tillgänglig arbetskraft under 
en arbetshelg, innan anläggningen ska öppnas för säsongen. Ingen ekonomisk 
ersättning för detta ska utgå. Arvidsjaurs kommun får arbetsleda och beställa tjänster 
av föreningen. 1 denna överenskommelse ingår bIand annat att Alpina är behjälplig 
med smörjning, div rep och underhåll av liften, uppsättning av liftbyglar samt kontroll 
av lifistolpar med mera, inför den årliga besiktningen och anläggningens uppstart. 

Utöver detta kan Alpina vara behjälplig under hela säsongen med att utföra div 
reparationer uppe i lifien, eftersom föreningen har utbildad kompetens för höga höjder. 



Arvidsjaurs kommuns ansvar 

• Tillhandahåller en skoter. Återlämnas av IFK Alpina i samma skick som den erhölls. 
• Ansvarar för övervakning och visst arbete med snökanoner dagtid måndag till fredag 

kl 08-16. 

• Svarar för övriga kostnader som elström, försäkringar för fordon och liftar, lampor, 
förslitningsdetaljer till lift, maskiner och inventarier. 

• Årskort kvälls- och dagkortintäkter tillfaller Arvidsjaurs Kommun. 
• Arvidsjaurs kommun erhåller 25 % av liftkortsintäkterna vid tävlingar. 

• Tar beslut när backen är säker för öppning till allmänheten. 
• Svarar för pistning av Prästberget vid behov. 

• Kontaktpersoner från Camp Gielas är Gunnar Andersson, Katarina Landstedt och 
Jörgen Andersson. 

• En representant från Alpina och Camp Gielas utformar tillsammans skriftliga, 
specifika och detaljerade driftsinstruktioner gällande skötsel av anläggningens 
utrustning. 

Syftet med detta avtal är att huvudsakligen hålla skidåkare, brädåkare och freestyleåkare på 
alla nivåer med goda förutsättningar att utöva sin sport. 

För ovan givna arbetsuppgifter erhåller IFK Arvidsjaur Alpina 32 000 kronor årligen. 

Om Arvidsjaurs kommun önskar att IFK Alpina ska hålla backen öppen för allmänheten 
under helger, lördagar och söndagar från februari månad fram till sportlov vecka 10, skall 
ersättning med 20 000 kr utgå för samtliga helger. Om det endast blir någon enstaka helg, 
utgår ersättning med 5 000 kr per helg. 

Avtalet träder i kraft 2016-09-01 gäller till 2017-08-31 och förlängs automatiskt med 1 år om 
uppsägning från endera parten inte skriftligen skett. Uppsägning kan göras av båda parter med 
en uppsägningstid om senast tre månader före giltighetstidens utgång. 

Om för avtalet vitala förhållanden ändras radikalt under avtalsperioden eller om endera parten 
missköter sina åtaganden kan avtalet sägas upp av endera parten med tre månaders 
uppsägningstid. 

Arvidsjaur 2016-09-20 	 Arvidsjaur 2016-09-20 

b94 114-,(022(zu  
Heikki Kairento 	 Carl-Johan Olofsson 

Teknisk chef 	 Ordf. IFK Arvidsjaur Alpina 
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Fastighetsföretaget i 

Arvidsjaur AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 39 Dnr 00186/2015 009 

 

Fullmäktigeledamoten Marcus Lundberg (s) har lämnat in följande motion 

för att undersöka möjligheten att Arvidsjaur Energi AB och Arvidsjaur 

Flygplats AB förvärvar en tredjedel var av Fastighetsbolaget utav 

Arvidsjaurhem AB. Syftet är att bolagen lagligt ska kunna dela på ex. 

personella nyckelkompetenser. 

 

Sara Eklund, VD AKAB övertog handläggningen i slutet av augusti 2016. 

För att kunna göra en fullödig utredning beslutade kommunfullmäktige 

2016-11-31 § 125 om en förlängd handläggningstid fram till 

kommunfullmäktiges första sammanträde 2017. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har 2017-01-16 behandlat ärendet. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Motionen avslås. 

AKAB ska påbörja likvidering av bolaget. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på lagt förslag, varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen avslås. 

2. AKAB ska påbörja likvidering av bolaget. 

 

_____ 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

AKAB 2017-01-06 § 8 

Kf 2015-06-23 § 93 

Motion 

Utdragsbestyrkande 
 

  



Arvidsjaurs Kornmunföretag AB 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa minan trä desda 	 Sida 

2017-01-16 	 10 

Arvicisj 
Kommum • 

2017 -02- 0 

S 8 	 L D:Lt..15. -  609 

Motion — Utveckling av 
Fastighetsföretaget i 
Arvidsjaur AB 

En motion i Kommunfullmäktige föreslår en utredning om Arvidsjaurhem 
ABs dotterbolag Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB skulle kunna användas 
för att dela på kompetens mellan kommunala bolag och eventuellt även för 
kommunens förvaltningar. 

AKAB:s styrelse har tidigare diskuterat innehållet i förslaget. 

Styrelsen föreslår 

att kommunfallmäktige avslår motionen med hänvisning till regler för 
koncernbidrag samt in-houseregler vid upphandling. Styrelsen bedömer 
också att administrativa kostnader skulle åta upp vinsten med 
upplägget. 

Om Arvidsjaurhem inte har någon nytta av sitt dotterbolag finns 
möjlighet till fusion eller likvidation 

Ukiragsbestykande Justerandes sign 
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Redovisning av plan för 

ökad koncernsamverkan 

enligt ägardirektivet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 40 Dnr 00104/2016 107 

 

Kommunfullmäktige behandlade 2016-04-12 § 49 stämmodirektiv till 

Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2016. Beslut togs bland 

annat om att AKAB till kommunfullmäktiges oktobersammanträde 

skriftligen skulle redovisa AKAB’s plan för arbetet med ökad 

koncernsamverkan enligt ägardirektivet. 

 

Kommunfullmäktige beviljade 2016-10-31 § 148 AKAB förlängd 

handläggningstid till fram till kommunfullmäktiges första sammanträde 

2017. 

 

Arvidsjaurs kommunföretag AB har 2017-01-16 behandlat ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Vidtagna åtgärder godkänns. 

 

_____ 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

AKAB 2017-06-16 § 9 

Utdragsbestyrkande 

 

  



Arvidsjaurs Kommunföretag AB 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantritdesdatum 	 Sida 

2017-01-16 	 11 

§ 9  

Arvidsjaurs ;cpr-rImun 
Kommunstyr&sen 

2017 -02- 06 

r  /t i/ 2tit; 467-  

Uldragsbestyrkande Justerandes sign 

Information om åtgärder 
utifrån stämmodirektiv 
från ägaren 2016 

Kommunfullmäktiges beslut § 49 i april sammanträdet 2016 
1. Följande stämmodirektiv lämnas till Arvidsjaur kommunföretags 
bolagsstämma 2016: 
AKAB ska under 2016 sätta ekonomiska mål för kommunens samtliga bolag. 
AKAB ska aktivt verka för att minska bolagens ekonomiska stöd från 
kommunen. 
AKAB's och dotterbolagens arvoden ska följa kommunens årliga omräkning. 
AKAB ska till kommunfullmäktiges oktobersammanträde skriftligen redovisa 
AKAB's plan för arbetet med ökad koncemsamverkan enligt ägardirektivet. 

Följande åtgärder har vidtagits; 
AKAB har satt ekonomiska mål för samtliga donerbolag. 

AKAB har i sina mål för Arvidsjaur Flygplats AB, som är det bolag som i störst 
.omfattning är beroende av stöd från kommunen, kräyt tre olika åtgärder för att 
forbättra resultatet. 
AKAB har också tillstyrkt att kommunen bidragit till lägre räntekostnader i 
AFAB genom egen utlåning till bolaget. 

AKABs utbetalning sker via HR enheten som uppdaterar enligt år1ig 
omräkning. 

AKABs Plan för arbetet med koneernsamverkan enligt ägardirektivet; 

All samverkan böljar med samtal mellan människor.  
1 samband med utbildningssatsning i november 2016 kunde styrelser och VDar 
mötas och dryfta ledningsfrågor. 
Ny VD har börjat sin "resa" med att bjuda in sig till styrelsemöten. 

Samarbete i koncernen ska ha positiva ekonomiska konsekvenser.  
Analyser av inköp och upphandling samt personalbesättning i bolagen kan ge 
vägledning. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Analys krävs av vilka områden som skulle må gott av samarbete.  
AFIEM och AFAB har börjat att diskutera och jämföra ekonomisystem. 

Styrelsen beslutar 

att infonnera kommunfullmäktige om vidtagna åtgärder 
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Bolagsordning 

- Arvidsjaurs 

Kommunföretag AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 41 Dnr 00049/2016 991 

 

En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 

 

När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 

beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 

som gäller för aktiebolaget. 

 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Bolagsordning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har varit föremål för 

översyn och revidering. 
 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bolagsordning för Arvidsjaurs Kommunföretag AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 63 och 2013-01-01 § 109 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Lena Karlsson 

Britt-Inger Hedman 

 

 

 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunföretag AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 42 Dnr 00049/2016 991 

 

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 

kommunala bolagen bör uppnå. 

 

För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 

kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 

vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 

och villkor för verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB har varit föremål för 

översyn och revidering. 
 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 64 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Lena Karlsson 

Britt-Inger Hedman 

 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
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§	1	 Bolagets	firma	 Bolagets	firma	är	Arvidsjaurs	Kommunföretag	AB.	

§	2	 Säte	 Styrelsen	ska	ha	sitt	säte	i	Arvidsjaurs	kommun,	
Norrbottens	län.	

§	3	 Verksamhets‐
föremål	

Bolaget	har	till	föremål	för	sin	verksamhet	att	äga	och	
förvalta	aktier	i	dotterföretag	samt	därmed	
förenlig	verksamhet.	
	

§	4	 Ändamålet	för	
bolagets	
verksamhet	

Bolagets	syfte	är	att	med	iakttagande	av	kommunal	
likställighets‐,	självkostnads‐	och	lokaliseringsprincip,	utgöra	
moderbolag	för	Arvidsjaurs	kommuns	dotterföretag.		
	
Bolagets	ändamål	är	att	främja	kommunens	utveckling	
genom	att	samordna	bolagskoncernens	verksamhet	för	ett	
optimalt	resursnyttjande.	
	
Likvideras	bolaget	skall	dess	behållna	tillgångar	tillfalla	
Arvidsjaurs	kommun.	

§	5	 Fullmäktiges	rätt	
att	ta	ställning	

Bolaget	skall	bereda	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	möjlighet	att	ta	ställning	innan	sådana	beslut	i	
verksamheten	som	är	av	principiell	betydelse	eller	annars	av	
större	vikt	fattas.	

§	6	 Aktiekapital	 Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	hundra	tusen	(100	000)	
kronor	och	fyrahundratusen	(400	000)	kronor.	

§	7	 Antal	aktier	 Antalet	aktier	får	vara	lägst	100	och	högst	400.	

§	8	 Styrelse	 Styrelsen	skall	bestå	av	5	ledamöter	med	3‐5	ersättare.	
Styrelsen	utses	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	för	tiden	från	den	bolagsstämma	som	följer	närmast	
efter	det	val	till	kommunfullmäktige	förrättas	intill	slutet	av	
den	ordinarie	bolagsstämma	som	följer	efter	nästa	val	till	
kommunfullmäktige.	Kommunfullmäktige	utser	bland	
ledamöterna	ordförande	och	vice	ordförande	i	bolagets	
styrelse.	Styrelsen	utser	själv	vice	ordförande	om	bolaget	
anser	att	behov	finns.	
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§	9	 Revisorer	 För	granskning	av	bolagets	årsredovisning	jämte	

räkenskaper	samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	
förvaltning	utses	av	bolagsstämman	en	revisor.	För	revisorn	
får	av	bolagsstämman	en	revisorsersättare	utses.	Revisorn	
och	‐	i	förekommande	fall	ersättarens	‐	uppdrag	gäller	till	
slutet	av	den	årsstämma	som	hålls	under	det	fjärde	
räkenskapsåret	efter	revisorsvalet.	

§	10	 Lekmanna‐	
revisor	

För	samma	mandatperiod	som	gäller	för	bolagets	revisorer	
skall	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	utse	en	
lekmannarevisor	med	en	ersättare.	

§	11	 Kallelse	till	
bolagsstämma	

Kallelse	till	bolagsstämma	skall	ske	elektroniskt	med	brev	på	
posten	till	aktieägarna	tidigast	fyra	och	senast	två	veckor	före	
bolagsstämman.	Annonsering	av	bolagsstämman	ska	göras	
på	kommunens	hemsida.	

§	12	 Utomståendes	
närvarorätt	vid	
bolagsstämman	

Allmänheten	har	rätt	att	närvara	vid	bolagsstämman.	

§	13	 Ärenden	på	
årsstämma	

På	årsstämma	skall	följande	ärenden	förekomma	till	
behandling	
	
1 Stämmans	öppnande	
2 Val	av	ordförande	till	stämman	
3 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd	
4 Val	av	en	eller	två	justeringsmän	
5 Godkännande	av	dagordning	
6 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	kallad	
7 Framläggande	av	årsredovisningen,	

revisionsberättelsen	och	lekmannarevisionens	
granskningsrapport.	

8 Beslut	om	
a) fastställelse	av	resultat‐	och	balansräkningen	
b)	 dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	

förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen	
c) ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	

verkställande	direktören	
9 Fastställande	av	arvoden	åt	styrelsen,	revisorn	och	

lekmannarevisorn	med	ersättare	
10 Val	av	revisorer	och	revisorsersättare	(i	förekommande	

fall)	
11 Behandling	av	stämmodirektiv	
12 Annat	ärende	som	ankommer	på	bolagsstämman	enligt	

aktiebolagslagen	eller	bolagsordningen.	
13 Stämmans	avslut.	
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§	14	 Offentlighet	 Allmänheten	har	rätt	att	ta	del	av	handlingar	hos	bolaget	

enligt	de	grunder	som	gäller	för	allmänna	handlingars	
offentlighet	i	2	kap	tryckfrihetsförordningen	samt	
offentlighets‐	och	sekretesslagen.	
	
Frågande	om	utlämnande	av	handling	utgörs	av	
verkställande	direktören	eller	motsvarande	
befattningshavare	efter	dennes	bestämmande.	Vägran	att	
utlämna	allmän	handling	skall	på	sökandes	begäran	prövas	
av	styrelsen.	

§	15	 Räkenskapsår	 Kalenderår	ska	vara	bolagets	räkenskapsår.	

§	16	 Firmateckning	 Styrelsen	får	ej	bemyndiga	annan	än	styrelseledamot	eller	
verkställande	direktören	att	teckna	bolagets	firma.	Sådant	
bemyndigande	får	endast	avse	två	personer	i	förening.	

§	17	 Inspektionsrätt	 Kommunstyrelsen	i	Arvidsjaurs	kommun	äger	rätt	att	ta	del	
av	bolagets	handlingar	samt	i	övrigt	inspektera	bolaget	och	
dess	verksamhet.	Detta	gäller	dock	endast	i	den	mån	det	inte	
möter	något	hinder	på	grund	av	författningsreglerad	
sekretess.	

§	18	 Ändring	av	
bolagsordning	

Bolagsordning	får	ej	ändras	utan	godkännande	av	
kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun.	
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	 Ägardirektiv	för	verksamheten	i	Arvidsjaurs	Kommunföretag	AB	(nedan	kallat	

bolaget)	antagna	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	den	xxxx	

	 Roller	
1.	 Bolaget	som	kommunalt	organ	

Bolaget	ingår	som	organ	i	den	kommunala	organisationen.	Bolaget	skall	därför	utföra	
sin	verksamhet	så	att	den	långsiktigt	bidrar	till	kommunens	arbete	för	att	främja	
utveckling	och	tillväxt	inom	kommunen.	Det	innebär	bland	annat	att	bolaget	skall	
arbeta	i	linje	med	kommunens	tillväxtprogram	”Tillväxtprogram	för	Arvidsjaurs	
Kommun”	fullmäktiges	övergripande	mål.	
	
Bolaget	är	moderbolag	i	den	kommunala	företagskoncernen.	Bolaget	utövar	
kommunens	styrfunktion	över	dotterföretagen	i	de	avseenden	som	följer	av	lag	och	
utfärdade	ägar‐	och,	i	förekommande	fall,	övriga,	särskilda	direktiv.	
	
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 

a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade särskilda 

direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.	

2.	 Kommunstyrelsens	roll	
Kommunstyrelsen	har	i	uppgift	enligt	6	kap	1	§	kommunallagen	att	ha	uppsikt	över	
verksamheten	i	bolaget.	Kommunstyrelsen	har	också	sin	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	
	
Bolaget	erinras	om	att	kommunstyrelsen	enligt	6	kap.	1	a	§	kommunallagen	har	rätt	
att	fatta	årliga	beslut	huruvida	verksamheten	varit	förenlig	med	det	fastställda	
kommunala	ändamålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.	
	
Kommunstyrelsens	godkännande	skall	inhämtas	såvitt	avser	förvärv	‐	oavsett	om	
genom	köp,	emission	eller	på	annat	sätt	‐	eller	avyttring	av	aktie	i	aktiebolag	eller	
andel	i	annan	juridisk	person.	
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3.	 Kommunfullmäktiges	roll	

Kommunfullmäktiges	godkännande	skall	inhämtas	såvitt	avser	
a)	 bildande,	förvärv	av	dotterbolag	
c)	 planer	på	ny	eller	ändrad	inriktning	av	bolagets	verksamhet	
d)	 övriga	frågor	av	principiell	beskaffenhet	eller	av	större	ekonomisk	vikt	
	
Skulle	olika	meningar	uppkomma	i	styrelsen	om	fråga	är	av	sådant	slag	att	den	skall	
underställas	fullmäktige	skall	samråd	dessförinnan	ske	med	kommunstyrelsen.	

	 Styrning	
4.	 Grundläggande	principer	för	bolagets	verksamhet	

Ansvaret	för	bolagets	organisation	åvilar	enligt	aktiebolagslagen	bolagets	styrelse.	
Styrelsen	har	att	utforma	organisationen	så	att	förutsättningarna	för	uppfyllelse	av	
bolagets	ändamål	och	mål	är	bästa	möjliga.	
	
Verksamheterna	i	företagskoncernen	skall	drivas	enligt	affärsmässiga,	
marknadsorienterade	grunder	under	iakttagande	av	det	kommunala	ändamålet	med	
verksamheten	och	tillämpliga	kommunalrättsliga	principer.	
	
Syftet	med	att	driva	kommunala	verksamheter	i	företagsform	är	att	åstadkomma	
effektivitetsvinster	till	gagn	för	dem	som	nyttjar	koncernföretagens	tjänster	utan	att	
detta	går	ut	över	den	totala	kommunala	organisationen.	Ett	koncernföretag	kan	
därför	inte	tillåtas	att	optimera	effektiviteten	i	sin	verksamhet	om	detta	medför	
nackdelar	för	organisationen	i	dess	helhet	som	överväger	fördelarna	för	
koncernföretaget	(koncernnytta).	
	

5.	 Mål	för	bolagets	verksamhet	
Bolaget	ska	ha	följande	verksamhetsmål:	
	
Bolaget	skall	utöva	kommunens	styrfunktion	över	dotterföretagen	i	enlighet	med	vad	
som	anges	i	punkt	1	andra	stycket	

6.	 Ekonomiska	mål	och	krav	
Bolaget	fastställer	i	förekommande	fall	ekonomiska	krav	såsom	avkastningskrav	och	
soliditetsmål	för	dotterbolagen.	Ändringar	sker	i	samband	med	att	budget	behandlas.	
Långsiktiga	bedömningar	och	beslut	skall	eftersträvas	vidfastställande	av	sådana	mål	
och	krav.	

7.	 Budget	m	m		
Bolaget	skall	årligen	fastställa	budget	och	koncernbudget	för	det	närmaste	
räkenskapsåret.	Budgeten	skall	delges	kommunstyrelsen	enligt	tidsplan	som	
kommunstyrelsen	bestämmer	i	samråd	med	bolaget	framgår	av	Reglemente	för	
ekonomi‐	och	verksamhetsstyrning	och	meddelade	anvisningar.	
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8.	 Informationsskyldighet	

Bolaget	skall	hålla	kommunstyrelsen	väl	informerat	om	sin	verksamhet.	
Informationsskyldigheten	innefattar	följande:	
	
Det	åligger	bolaget	att	till	moderbolaget	snarast	översända	

a)	 protokoll	från	bolagsstämma	
b)	 protokoll	från	styrelsesammanträde	
c)	 bolagets	och	koncernföretagens	årsredovisningar	
d)	 revisionsberättelse	
e)	 granskningsrapport	
f)	 underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen senast det 

datum som kommunstyrelsen bestämmer 
g) investeringsplaner för kommunkoncernen	
	
Härutöver	skall	löpande	ekonomisk	och	verksamhetsmässig	rapportering	ske	till	
kommunstyrelsen	inför	delårsrapport	per	31	augusti.	Kommunstyrelsen	ger	
anvisningar	till	rapporteringen.	avgör	vilka	verksamhetsmått	m	m	som	skall	
användas.	
	
Händelser	av	större	vikt	för	bolagets	verksamhet	och	ekonomi	skall	rapporteras	
omedelbart	till	kommunstyrelsen.	
	
Innehåller	handling	som	skall	översändas	till	kommunstyrelsen	uppgift	av	sådant	
slag	att	bolaget	ej	är	skyldigt	att	tillhandahålla	allmänheten	handling	vari	uppgiften	
återfinns	äger	bolaget	utesluta	uppgiften.	Av	översänt	material	skall	framgå	att	sådan	
åtgärd	vidtagits.	

9.	 Information	från	dotterföretagen	
Bolaget	skall	hålla	sig	väl	informerat	om	och	tillse	att	dess	dotterföretag	fullföljer	
sina	respektive	uppgifter	och	verksamheter	i	enlighet	med	bolagsordningar	och	
ägardirektiv	samt	särskilt	utfärdade,	övriga	direktiv.	
	
Vidare	skall	bolaget	bevaka	och,	när	så	är	påkallat,	föreslå	kommunstyrelsen	
kommunfullmäktige	ändring	av	respektive	dotterföretags	bolagsordning	eller	
ägardirektiv	i	syfte	att	vidmakthålla	eller	förbättra	dotterföretagens	mål	och	
verksamhet.	
	

10.	 Förvaltningsberättelsens	innehåll	
Bolagets	styrelse	skall	i	förvaltningsberättelsen	utöver	vad	aktiebolagslagen	i	detta	
avseende	stadgar	redovisa	hur	verksamheten	bedrivits	och	utvecklats	mot	bakgrund	
av	det	i	bolagsordningen	angivna	ändamålet	med	bolagets	verksamhet	och	de	i	punkt	
5	uppställda	målen	samt	i	förhållande	till	de	ekonomiska	mål	och	krav	som	fastställts	
enligt	punkt	6.	
	
Uttalandet	Förvaltningsberättelsen	ska	vara	så	utformad	att	det	kan	läggas	till	grund	
för	lekmannarevisorns	granskning	liksom	för	kommunstyrelsens	uppsikt	och	beslut	
enligt6	kap.	1	och	1	a	§§	kommunallagen.	
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	 Bolagets	ledning	
11.	 Arbetsordning	för	styrelsen	

Styrelsen	skall	enligt	8	kap	5	§	aktiebolagslagen	årligen	utarbeta	och	anta	en	
arbetsordning	för	sitt	eget	arbete	vari	bl	a	skall	redovisas	arbetsfördelningen	mellan	
styrelsen	och	eventuellt	inrättade	andra	organ.	
	

12.	 Suppleanters	inträde	m	m		
Suppleant	äger	rätt	att	närvara	och	yttra	sig	vid	styrelsens	sammanträden	även	om	
han/hon	ej	ersätter	ledamot.	För	inträde	i	styrelsen	av	suppleant	utsedd	av	
kommunfullmäktige	gäller	ordningen	för	ersättares	inträde	i	kommunens	nämnder.		
	

Närvarande	suppleant	som	ej	ersätter	ledamot	har	att	iakttaga	motsvarande	
tystnadsplikt	som	gäller	för	ledamot.	

13.	 Instruktion	för	verkställande	direktör	
Styrelsen	har	enligt	8	kap	25	§	aktiebolagslagen	att	meddela	riktlinjer	och	
anvisningar	för	verkställande	direktörens	handhavande	av	den	löpande	
förvaltningen.	Styrelsen	skall	vidare	enligt	8	kap	3	§	aktiebolagslagen	ange	
arbetsfördelningen	mellan	styrelsen	och	verkställande	direktören	i	skriftliga	
instruktioner.	Styrelsen	skall	tillse	att	instruktionerna	omprövas	mot	bakgrund	av	
ändrade	förhållanden	och	vunna	erfarenheter.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	de	inom	bolaget	förekommande	ärenden	som	med	
hänsyn	till	arten	och	omfattningen	av	bolagets	verksamhet	är	att	hänföra	till	löpande	
förvaltning	och	således	skall	omfattas	av	verkställande	direktörens	kompetens.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	i	vilken	omfattning	verkställande	direktören	för	
styrelsen	skall	anmäla	de	beslut	som	han	eller	hon	har	fattat.	De	sålunda	anmälda	
besluten	skall	upptas	i	styrelseprotokollet	på	lämpligt	sätt.	

	 Arbetsgivarfrågor	

14.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	arbetsgivarpolitiska	området	
Bolaget	skall	i	tillämpliga	delar	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen,	
styrdokument	och	riktlinjer	inom	det	arbetsgivarpolitiska	området	som	kommunen	
anvisar,	även	innefattande	riktlinjer	gällande	anställningsvillkor	för	verkställande	
direktör	bolag	inom	den	kommunala	bolagskoncernen.	Bolaget	skall	samråda	med	
kommunstyrelsen	i	förväg	för	det	fall	bolaget	önskar	tillämpa	egna,	ytterligare	
policyprogram	m	m	av	angivet	slag	

15.	 Arbetsgivarpolitisk	konsultation	
Bolaget	skall	ha	möjlighet	att	nyttja	kommunens	personalchef	konsultativt	för	råd	
och	stöd,	utbildning,	information	m	m	på	motsvarande	sätt	som	gäller	för	den	övriga	
kommunala	koncernen.	
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	 Övrigt	

16.	 Revisorer	och	lekmannarevisorer	
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) 
rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.	

17.	 Samordning	av	administrativa	rutiner	och	system	
Bolagets administrativa rutiner och system skall utformas i enlighet med 
kommunstyrelsens anvisningar i fall då kommunstyrelsen finner det vara till gagn för 
koncernnyttan.	

18.	 Arkivreglemente	
Kommunens	arkivreglemente	gäller	för	bolagets	dokumenthantering.	

 
 
__________ 
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Ks § 43 Dnr 000097/2016 998 

 

En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 

 

När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 

beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 

som gäller för aktiebolaget. 

 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Marcus Lundberg (s) 

Stycke 2 under punkt 7 stryks. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på lagt förslag, varefter hon förklarar att 

kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bolagsordning för Arvidsjaur Flygplats AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 67 och 2013-01-01 § 109 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Bjarne Hald. 

 

 
Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 44 Dnr 00097/2016 998 

 

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 

kommunala bolagen bör uppnå. 

 

För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 

kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 

vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 

och villkor för verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Ägardirektiv för Arvidsjaur Flygplats AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Ägardirektiv för Arvidsjaurs Kommunföretag AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 68 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Bjarne Hald. 

 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
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§	1	 Bolagets	firma	 Bolagets	firma	är	Arvidsjaur	Flygplats	AB.	

§	2	 Säte	 Styrelsen	ska	ha	sitt	säte	i	Arvidsjaurs	kommun,	
Norrbottens	län.	

§	3	 Verksamhetsförem
ål	

Bolaget	har	till	föremål	för	sin	verksamhet	att	bygga,	äga,	
förvalta	samt	driva	flygplats	i	Arvidsjaurs	kommun	samt	
därmed	förenlig	verksamhet.	
	
Bolaget	har	även	som	föremål	att	äga,	bygga	och	förvalta	
lokaler	för	utbildningsverksamhet	uthyrning.	

§	4	 Ändamålet	för	
bolagets	
verksamhet	

Bolagets	ändamål	är	att	med	iakttagande	av	kommunal	
likställighets‐	och	självkostnadsprincip,	främja	kommunens	
utveckling.	Detta	ändamål	fullgörs	genom	att	upprätthålla	
goda	flygkommunikationer	till	och	från	Arvidsjaurs	Flygplats.	
Bolaget	ska	även	tillhandahålla	ändamålsenliga	tjänster	och	
lokaler	till	sina	kunder	och	nyttja	bolagets	resurser	i	
tjänsteproduktion	samt	därmed	förenlig	verksamhet		
	
Likvideras	bolaget	skall	dess	behållna	tillgångar	tillfalla	
Arvidsjaurs	kommun	

§	5	 Fullmäktiges	rätt	
att	ta	ställning	

Bolaget	skall	bereda	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	möjlighet	att	ta	ställning	innan	sådana	beslut	i	
verksamheten	som	är	av	principiell	betydelse	eller	annars	av	
större	vikt	fattas.	

§	6	 Aktiekapital	 Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	tre	miljoner	fyrahundra	
tusen	(3	400	000)	kronor	och	högst	tretton	miljoner	
sexhundratusen	(13	600	000)	kronor.	

§	7	 Antal	aktier	 Antalet	aktier	får	vara	lägst	3	400	och	högst	13	600.	

§	8	 Styrelse	 Styrelsen	skall	bestå	av	5	ledamöter	med	3	ersättare.	
Styrelsen	utses	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	för	tiden	från	den	bolagsstämma	som	följer	närmast	
efter	det	val	till	kommunfullmäktige	förrättas	intill	slutet	av	
den	ordinarie	bolagsstämma	som	följer	efter	nästa	val	till	
kommunfullmäktige.	Kommunfullmäktige	utser	bland	
ledamöterna	ordförande	och	vice	ordförande	i	bolagets	
styrelse.	Styrelsen	utser	själv	vice	ordförande	om	bolaget	
anser	att	behov	finns.	
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§	9	 Revisorer	 För	granskning	av	bolagets	årsredovisning	jämte	

räkenskaper	samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	
förvaltning	utses	av	bolagsstämman	en	revisor	För	revisorn	
får	av	bolagsstämman	en	revisorsersättare	utses.	
	

Revisorn	och	–	i	förekommande	fall	ersättarens	–	uppdrag	
gäller	till	slutet	av	den	årsstämma	som	hålls	under	det	fjärde	
räkenskapsåret	efter	revisorsvalet.	

§	10	 Lekmanna‐	
revisor	

För	samma	mandatperiod	som	gäller	för	bolagets	revisorer	
skall	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	utse	en	
lekmannarevisor	med	en	ersättare.	

§	11	 Kallelse	till	
bolagsstämma	

Kallelse	till	bolagsstämma	skall	ske	elektroniskt	med	brev	på	
posten	till	aktieägarna	tidigast	fyra	och	senast	två	veckor	före	
bolagsstämman.	

§	12	 Utomståendes	
närvarorätt	vid	
bolagsstämman	

Allmänheten	har	rätt	att	närvara	vid	bolagsstämman.	

§	13	 Ärenden	på	
årsstämma	

På	årsstämma	skall	följande	ärenden	förekomma	till	
behandling	
	
1 Stämmans	öppnande	
2 Val	av	en	eller	två	justeringsmän	
3 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd	
4 Val	av	ordförande	till	stämman	
5 Godkännande	av	dagordning	
6 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	kallad	
7 Framläggande	av	årsredovisningen,	

revisionsberättelsen	och	lekmannarevisionens	
granskningsrapport.	

8 Beslut	om	
a) fastställelse	av	resultat‐	och	balansräkningen	
b)	 dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	

förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen	
c) ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	

verkställande	direktören	
9 Fastställande	av	arvoden	åt	styrelsen,	revisorn	och	

lekmannarevisorn	med	ersättare	
10 Val	av	revisorer	och	revisorsersättare	(i	förekommande	

fall)	
11 Behandling	av	stämmodirektiv	
12 Annat	ärende	som	ankommer	på	bolagsstämman	enligt	

aktiebolagslagen	eller	bolagsordningen.	
13 Stämmans	avslut.	
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§	14	 Offentlighet	 Allmänheten	har	rätt	att	ta	del	av	handlingar	hos	bolaget	

enligt	de	grunder	som	gäller	för	allmänna	handlingars	
offentlighet	i	2	kap	tryckfrihetsförordningen	samt	
offentlighets‐	och	sekretesslagen.	
	
Frågande	om	utlämnande	av	handling	utgörs	av	
verkställande	direktören	eller	motsvarande	
befattningshavare	efter	dennes	bestämmande.	Vägran	att	
utlämna	allmän	handling	skall	på	sökandes	begäran	prövas	
av	styrelsen.	

§	15	 Räkenskapsår	 Kalenderår	ska	vara	bolagets	räkenskapsår.	

§	16	 Firmateckning	 Styrelsen	får	ej	bemyndiga	annan	än	styrelseledamot	eller	
verkställande	direktören	att	teckna	bolagets	firma.	Sådant	
bemyndigande	får	endast	avse	två	personer	i	förening.	

§	17	 Inspektionsrätt	 Kommunstyrelsen	i	Arvidsjaurs	kommun	äger	rätt	att	ta	del	
av	bolagets	handlingar	samt	i	övrigt	inspektera	bolaget	och	
dess	verksamhet.	Detta	gäller	dock	endast	i	den	mån	det	inte	
möter	något	hinder	på	grund	av	författningsreglerad	
sekretess.	

§	18	 Ändring	av	
bolagsordning	

Bolagsordning	får	ej	ändras	utan	godkännande	av	
kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun.	
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	 Ägardirektiv	för	verksamheten	i	Arvidsjaur	Flygplats	AB	(nedan	kallat	bolaget)	

antagna	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	den	xxxx	

	 Roller	
1.	 Bolaget	som	kommunalt	organ	

Bolaget	ingår	som	organ	i	den	kommunala	organisationen.	Bolaget	skall	därför	utföra	
sin	verksamhet	så	att	den	långsiktigt	bidrar	till	kommunens	arbete	för	att	främja	
utveckling	och	tillväxt	inom	kommunen.	Det	innebär	bland	annat	att	bolaget	skall	
arbeta	i	linje	med	kommunens	tillväxtprogram	”Tillväxtprogram	för	Arvidsjaurs	
Kommun”	fullmäktiges	övergripande	mål	
	
Bolaget	ägs	av	moderbolaget.	Bolaget	står	i	sin	verksamhet	under	uppsikt	av	
moderbolaget	i	dess	egenskap	av	ägare	och	av	kommunstyrelsen	enligt	6	kap	1	§	
kommunallagen.	
	
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 
förhållande till kommunen genom 
a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 
c) av fullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolag utfärdade särskilda direktiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget 
c) av fullmäktige utfärdade särskilda direktiv  
d) av moderbolaget utfärdade särskilda direktiv  
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget. 

Avtal	med	moderbolaget	tillämpas	med	företräde	framför	andra	avtal	inom	
kommunsektorn 

 
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning efter	samråd	
med	moderbolaget.	

2.	 Moderbolagets	styrfunktion	
Moderbolaget	utövar	kommunens	styrfunktion	över	bolaget	i	de	avseenden	som	
följer	av	lag	och	utfärdade	ägar‐	och	övriga,	särskilda	direktiv.	Styrfunktionen	skall	i	
första	hand	utövas	i	samförstånd	och	bygga	på	acceptans.	
	

Moderbolaget	bereder	bolagets	ärenden	inför	kommunstyrelsen	där	beslut	fattas	av	
kommunfullmäktige.	
	

Moderbolaget	skall	ges	den	information	och	tillställas	de	handlingar	som	det	begär.	
Karaktären	och	omfattningen	av	den	fortlöpande	informationen	skall	fastställas	efter	
samråd	med	moderbolagets	styrelse.	
	

Moderbolagets	granskningsrätt	och	bolagets	informationsskyldighet	omfattar	ej	
handling	eller	förhållande	för	vilket	gäller	sekretess	enligt	lag.	
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3.	 Kommunstyrelsens	roll	

Kommunstyrelsen	har	i	uppgift	enligt	6	kap	1	§	kommunallagen	att	ha	uppsikt	över	
verksamheten	i	bolaget.	Kommunstyrelsen	har	också	sin	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	
	
Bolaget	erinras	om	att	kommunstyrelsen	enligt	6	kap.	1	a	§	kommunallagen	har	rätt	
att	fatta	årliga	beslut	huruvida	verksamheten	varit	förenlig	med	det	fastställda	
kommunala	ändamålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.	
	
Kommunstyrelsen	har	också	på	uppdrag	av	moderbolaget	en	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	

4.	 Kommunfullmäktiges	roll	
Kommunfullmäktiges	godkännande	skall	inhämtas	såvitt	avser	
a)	 Investering,	förvärv	eller	försäljning	av	egendom	till	ett	belopp	överskridande	500	

prisbasbelopp	av	betydande	storlek	
b)	 bildande,	förvärv	eller	avveckling	av	dotterbolag	
c)	 planer	på	ny	eller	ändrad	inriktning	av	bolagets	verksamhet	
d)	 övriga	frågor	av	principiell	beskaffenhet	eller	av	större	ekonomisk	vikt	
	
Skulle	olika	meningar	uppkomma	i	styrelsen	om	fråga	är	av	sådant	slag	att	den	skall	
underställas	fullmäktige	skall	samråd	dessförinnan	ske	med	moderbolagets	styrelse.	

	 Styrning	
5.	 Grundläggande	principer	för	bolagets	verksamhet	

Ansvaret	för	bolagets	organisation	åvilar	enligt	aktiebolagslagen	bolagets	styrelse.	
Styrelsen	har	att	utforma	organisationen	så	att	förutsättningarna	för	uppfyllelse	av	
bolagets	ändamål	och	mål	är	bästa	möjliga.	
	
Bolaget	skall	drivas	enligt	affärsmässiga,	marknadsorienterade	grunder	under	
iakttagande	av	det	kommunala	ändamålet	med	verksamheten	och	de	
kommunalrättsliga	principer	som	framgår	av	dessa	direktiv.	Uppkommer	
motsatsförhållande	mellan	direktiv	och	lag	ska	lagstiftningen	följas.	
	
Bolaget	tar	fram	och	vidmakthåller	en	affärsplan.	
	
Syftet	med	att	driva	verksamheten	i	bolagsform	är	att	åstadkomma	
effektivitetsvinster	till	gagn	för	dem	som	nyttjar	bolagets	tjänster	utan	att	detta	går	
ut	över	den	totala	kommunala	organisationen.	Bolaget	kan	därför	inte	tillåtas	att	
optimera	effektiviteten	i	sin	verksamhet	om	detta	medför	nackdelar	för	
organisationen	i	dess	helhet	som	överväger	fördelarna	för	bolaget	(koncernnytta).	
Moderbolaget	och	bolaget	skall	därför	i	samråd	söka	lösningar	som	tillgodoser	båda	
dessa	intressen	koncernnyttan.	
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6.	 Kommunal	kompetens	

Bolaget	skall	i	sin	verksamhet	tillämpa	den	kommunala	lokaliseringsprincipen	om	ej	
annat	följer	av	lag	eller	annan	författning.	Bolaget	får	ej	driva	verksamhet	eller	
vidtaga	åtgärd	som	ej	är	förenlig	med	kommunal	kompetens.	

7.	 Mål	för	bolagets	verksamhet	
Bolaget	skall	eftersträva	följande	verksamhetsmål:	
	

- Att	i	samarbete	med	andra	aktörer,	utifrån	erhållna	medel,	aktivt	arbeta	för	
att	utveckla	besöksnäringen	i	regionen		

‐	 Bolaget	ska	ha	kompetenser,	resurser	och	system	för	drift,	säkerhet,	miljö	
och	underhåll	som	är	så	goda	att	inga	fel	eller	brister	uppstår.	
Flygsäkerheten	ska	alltid	prioriteras	främst		

‐	 Bolaget	ska	tillsammans	med	andra	aktörer	verka	för	att	Arvidsjaur	
utvecklas	som	destination	–	Strykas?	

‐	 Bolaget	ska	arbeta	för	att	förbättra	flygkommunikationen	till	och	från	
Arvidsjaur		

‐	 Bolaget	ska	arbeta	för	en	optimal	infrastruktur	för	att	möjliggöra	flygtrafik	

‐	 Bolagets	verksamhet	bör	sträva	efter	en	miljömässigt	hållbar	utveckling	
enligt	bland	annat	kommunensAgenda	21	

8.	 Ekonomiska	mål	och	krav	
Moderbolaget	fastställer,	på	uppdrag	av	kommunfullmäktige,	ekonomiska	mål	och	
krav	för	bolaget,	såsom	avkastningskrav	och	soliditetsmål.	Ändringar	sker	i	samband	
med	att	budget	behandlas.	Långsiktiga	bedömningar	och	beslut	skall	eftersträvas	vid	
fastställande	av	sådana	mål	och	krav.	
Bolaget	ska	effektivisera	och	utveckla	sin	verksamhet	så	att	kommunalt	driftstöd	kan	
minskas	och	på	sikt	helt	upphöra.	

9.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	ekonomiska	området	
Bolaget	medverkar	i	den	fortsatta	finansiella	samordningen	inom	
kommunkoncernen	med	syfte	att	sprida	och	minska	de	finansiella	riskerna	och	sänka	
koncernens	totala	låneskuld.	
	
Bolaget	skall	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen	och	riktlinjer	inom	det	
ekonomiska	området	som	moderbolaget	fullmäktige	anvisar	och	som	fordras	för	
koncernintern	samordning.	
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10.	 Budget	m	m	samt	underlag	för	koncernredovisning	

	
Bolaget	skall	årligen	fastställa	budget	för	det	närmaste	räkenskapsåret.		
Bolaget	ska	årligen	fastställa	budget,	samt	upprätta	långtidsplan	med	budget	och	
investeringsplaner,	i	enlighet	med	av	moderbolaget	fastställt	verksamhets‐	och	
ekonomistyrningsdokument.	
Budgeten	skall	delges	moderbolaget	enligt	tidsplan	som	moderbolaget	bestämmer	i	
samråd	med	bolaget.	
	
Bolagets	långsiktiga	verksamhetsplanering	skall	äga	rum	i	samråd	med	
moderbolaget.	
	
Bolaget	skall	tillhandahålla	moderbolaget	det	underlag	som	moderbolaget	begär	för	
upprättande	av	koncernbokslut	och	delårsbokslut	inom	koncernen	i	enlighet	med	
tidsplan	som	upprättas	av	moderbolaget	Kommunfullmäktige	med	moderbolagets	
anvisningar.	

11.	 Informationsskyldighet	
Bolaget	skall	hålla	moderbolaget	väl	informerat	om	sin	verksamhet.	
Informationsskyldigheten	innefattar	följande.	
	
Det	åligger	bolaget	att	till	moderbolaget	snarast	översända	

a)	 protokoll	från	bolagsstämma	i	bolaget		
b)	 protokoll	från	styrelsesammanträde	i	bolaget		
c)	 bolagets	respektive	årsredovisning	
d)	 revisionsberättelse	avseende	bolaget	
e)	 granskningsrapport/er	som	berör	bolaget	
	
Härutöver	skall	löpande	ekonomisk	och	verksamhetsmässig,	periodisk	rapportering	
avseende	bolaget	ske	till	moderbolaget.	Moderbolaget	avgör	vilka	verksamhetsmått	
m	m	som	skall	användas..	
	
Händelser	av	större	vikt	för	bolagets	verksamhet	och	ekonomi	skall	rapporteras	
omedelbart	till	moderbolaget.	
	
Bolaget	skall	vidare	lämna	underlag	och	sammanställning	för	uppföljning	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området.	
	
Innehåller	protokoll	som	skall	översändas	till	moderbolaget	uppgift	av	sådant	slag	att	
bolaget	ej	är	skyldigt	att	tillhandahålla	allmänheten	handling	vari	uppgiften	återfinns	
äger	bolaget	utesluta	uppgiften.	Av	översänt	material	skall	framgå	att	sådan	åtgärd	
vidtagits.	
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12.	 Förvaltningsberättelsens	innehåll	

Bolagets	styrelse	skall	i	förvaltningsberättelsen	utöver	vad	aktiebolagslagen	i	detta	
avseende	stadgar	redovisa	hur	verksamheten	bedrivits	och	utvecklats	mot	bakgrund	
av	det	i	bolagsordningen	angivna	ändamålet	med	bolagets	verksamhet	och	de	i	punkt	
7	uppställda	målen	samt	i	förhållande	till	de	ekonomiska	mål	och	krav	som	fastställts	
enligt	punkt	8.	
	
Uttalandet	Förvaltningsberättelse	ska	vara	så	utformat	att	det	utformad	att	den	kan	
läggas	till	grund	för	lekmannarevisorns	revisorernas	granskning	liksom	för	
kommunstyrelsens	uppsikt	och	beslut	enligt	6	kap.	1	och	1	a	§§	kommunallagen.	

	 Bolagets	ledning	
13.	 Arbetsordning	för	styrelsen	

Styrelsen	skall	enligt	8	kap	5	§	aktiebolagslagen	årligen	utarbeta	och	anta	en	
arbetsordning	för	sitt	eget	arbete	vari	bl	a	skall	redovisas	arbetsfördelningen	mellan	
styrelsen	och	eventuellt	inrättade	andra	organ.	
	

Utöver	vad	som	stadgas	i	lag	ska	arbetstagarorganisationerna	erbjudas	minst	en	
styrelseplats.		
	

Arbetstagarorganisation	erbjuds	närvaro,	yttrande	och	förslagsrätt.	

14.	 Suppleanters	inträde	m	m		
Suppleant	äger	rätt	att	närvara	och	yttra	sig	vid	styrelsens	sammanträden	även	om	
han/hon	ej	ersätter	ledamot.	För	inträde	i	styrelsen	av	suppleant	utsedd	av	
kommunfullmäktige	gäller	ordningen	för	ersättares	inträde	i	kommunens	nämnder.		
	

Närvarande	suppleant	som	ej	ersätter	ledamot	har	att	iakttaga	motsvarande	
tystnadsplikt	som	gäller	för	ledamot.	

15.	 Instruktion	för	verkställande	direktör	
Styrelsen	har	enligt	8	kap	25	§	aktiebolagslagen	att	meddela	riktlinjer	och	
anvisningar	för	verkställande	direktörens	handhavande	av	den	löpande	
förvaltningen.	Styrelsen	skall	vidare	enligt	8	kap	3	§	aktiebolagslagen	ange	
arbetsfördelningen	mellan	styrelsen	och	verkställande	direktören	i	skriftliga	
instruktioner.	Styrelsen	skall	tillse	att	instruktionerna	omprövas	mot	bakgrund	av	
ändrade	förhållanden	och	vunna	erfarenheter.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	de	inom	bolaget	förekommande	ärenden	som	med	
hänsyn	till	arten	och	omfattningen	av	bolagets	verksamhet	är	att	hänföra	till	löpande	
förvaltning	och	således	skall	omfattas	av	verkställande	direktörens	kompetens.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	i	vilken	omfattning	verkställande	direktören	för	
styrelsen	skall	anmäla	de	beslut	som	han	eller	hon	har	fattat.	De	sålunda	anmälda	
besluten	skall	upptas	i	styrelseprotokollet	på	lämpligt	sätt.	
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	 Arbetsgivarfrågor	

16.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	arbetsgivarpolitiska	området	
Bolaget	skall	i	tillämpliga	delar	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen,	
styrdokument	och	riktlinjer	som	moderbolaget	anvisar.	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området	som	moderbolaget	anvisar,	även	innefattande	riktlinjer	
gällande	anställningsvillkor	för	verkställande	direktör	i	bolag	inom	den	kommunala	
bolagskoncernen.	Bolaget	skall	samråda	med	moderbolaget	i	förväg	för	det	fall	
bolaget	önskar	tillämpa	egna,	ytterligare	policyprogram	m	m	av	angivet	slag	innan	
dessa	antas.	
	

Anställning	och	entledigande	av	VD	skall	ske	i	samråd	med	ordförande	och	VD	i	
moderbolaget.	Samrådet	innefattar	även	lönenivå,	pensioner,	samt	övriga	förmåner	
och	anställningsvillkor.	
Vidare	skall	ordförandena	i	respektive	bolag	samråda	med	VD	och	ordföranden	i	
moderbolaget	inför	årliga	lönerevisionsförhandlingar.	Syftet	med	dessa	samråd	är	att	
undvika	en	oönskad	löneglidning	inom	kommunkoncernen.	
	

Omplaceringsskyldighet	föreligger	inte	mellan	kommunen	och	bolaget.	
	

Anställningstid	enligt	lagen	om	anställningsskydd	skall	beräknas	för	all	tid	i	den	
kommunala	koncernen	(varmed	avses	kommunen	och	kommunens	direkt	eller	
indirekt	ägda	bolag).	Detta	gäller	både	vid	turordningsberäkning	inför	eventuell	
uppsägning	och	kvalificeringstid	för	återanställning.	Företrädesrätt	följer	
bestämmelserna	i	lagen	om	anställningsskydd.	

17.	 Arbetsgivarpolitisk	konsultation	
Bolaget	skall	ha	möjlighet	att	nyttja	kommunens	personalchef	konsultativt	för	råd	
och	stöd,	utbildning,	information	m	m	på	motsvarande	sätt	som	gäller	för	den	övriga	
kommunala	koncernen.	

18.	 Arbetsgivarorganisation	m	m	
Ensidiga	arbetsgivargåvor	som	till	exempel	förtjänstmedalj	och	pensionsgåva	skall	
utges	lika	i	hela	den	kommunala	koncernen.	

19.	 Kollektivavtal	m	m	
Bolaget	skall	teckna	det	kollektivavtal	som	överenskommits	centralt	mellan	
arbetsmarknadens	parter.	I	övrigt	skall	kollektivavtal	av	principiell	art	godkännas	av	
moderbolaget.	
	

Förhandlingsöverenskommelser	i	arbetsgivarärenden	av	principiell	art	rörande	
bolaget	skall	godkännas	av	moderbolaget.	

20.	 Pensions‐	och	försäkringsfrågor	
Samverkan	och	samordning	skall	ske	vad	gäller	pensions‐	och	försäkringsfrågor	
inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	innan	beslut	
fattas	inom	området.		
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21.	 Arbetsgivargåvor	

Ensidiga	arbetsgivargåvor	som	bl	a	förtjänstmedalj	och	pensionsgåva	skall	utges	lika	
i	hela	den	kommunala	koncernen.	

	 Övrigt	

22.	 Revisorer	och	lekmannarevisorer	
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) 
rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.	

23.	 Upphandling	
För	upphandling	gäller	lagen	om	offentlig	upphandling.	Samordning	och	samverkan	
skall	ske	utifrån	lagens	krav	och	skall	för	övrigt	eftersträvas	och	utvecklas	inom	hela	
den	kommunala	koncernen.	
Bolaget	lyder	under	Lagen	om	offentlig	upphandling	(LOU).	Samordnade	
upphandlingar	inom	kommunkoncernen	skall	eftersträvas.	

24.	 Samordning	och	samverkan	inom	IT‐området	
Samverkan	och	samordning	av	IT‐satsningar	och	strategiska	frågor	skall	ske	
eftersträvas	inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	
innan	viktigare	beslut	fattas	inom	IT‐området.	Bolaget	skall	tillämpa	de	
policyprogram,	reglementen	och	riktlinjer	inom	IT‐området	som	moderbolaget	
anvisar.	

25.	 Samordning	av	administrativa	rutiner	och	system	
Bolaget	skall	utforma	sina	administrativa	rutiner	och	system	i	enlighet	med	
moderbolagets	anvisningar	i	fall	då	moderbolaget	finner	det	vara	till	gagn	för	
koncernnyttan.	
Samverkan	och	samordning	skall	eftersträvas	inom	den	kommunala	koncernen	när	
så	är	möjligt	och	är	till	gagn	för	koncernnyttan.	

26.	 Arkivreglemente	
Kommunens	arkivreglemente	gäller	för	bolagets	dokumenthantering.	

 
 
__________ 
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Ks § 45 Dnr 00098/2016 994 

 

En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 

 

När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 

beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 

som gäller för aktiebolaget. 

 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 
 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bolagsordning för Arvidsjaurhem AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 65 och 2013-01-01 § 109 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Marcus Lundberg. 

 

 
 

Justerandes sign 
 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 46 Dnr 00098/2016 994 

 

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 

kommunala bolagen bör uppnå. 

 

För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 

kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 

vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 

och villkor för verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Ägardirektiv för Arvidsjaurhem AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 66 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Marcus Lundberg. 

 

Justerandes sign 
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Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
 

  



 

Bolagsordning	
	

Arvidsjaurhem	AB 

1(12) 

 
 
§	1	 Bolagets	firma	 Bolagets	firma	är	Arvidsjaurhem	AB.	

Aktiebolaget	är	ett	allmännyttigt	bostadsföretag.	

§	2	 Säte	 Styrelsen	ska	ha	sitt	säte	i	Arvidsjaurs	kommun,	
Norrbottens	län.	

§	3	 Verksamhetsförem
ål	

Bolaget	har	till	föremål	för	sin	verksamhet	att	inom	
Arvidsjaurs	kommun	förvärva,	äga,	förvalta	fastigheter	eller	
tomträtter	samt	bygga	bostäder,	affärslägenheter	och	
kollektiva	anordningar.	
	
Bolaget	har	till	föremål	för	sin	verksamhet	att	inom	
Arvidsjaurs	kommun	förvärva,	äga,	bebygga,	förvalta,	förädla	
och	försälja	fastigheter	och	tomträtter	med	
bostadslägenheter	och	därtill	hörande	kollektiva	
anordningar	samt	även	med	lokaler,	i	de	fall	lokalerna	utgör	
en	mindre	del	av	dessa	fastigheter,	används	för	kommunal	
verksamhet	eller	är	kommersiella	lokaler	som	har	ett	tydligt	
samband	med	den	övriga	verksamheten.	

§	4	 Ändamålet	för	
bolagets	
verksamhet	

Bolaget	ska	i	allmännyttigt	syfte	och	med	iakttagande	av	
kommunallagens	lokaliseringsprincip	främja	
bostadsförsörjningen	i	Arvidsjaurs	kommun	och	erbjuda	
hyresgästerna	möjlighet	till	boendeinflytande,	samt	därtill	
främja	en	god	försörjning	av	lokaler	i	kommunen.		
	
Verksamheten	ska	bedrivas	enligt	affärsmässiga	principer.	
	
Likvideras	bolaget	ska	dess	behållna	tillgångar	tillfalla	
Arvidsjaurs	kommun	

§	5	 Fullmäktiges	rätt	
att	ta	ställning	

Bolaget	skall	bereda	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	möjlighet	att	ta	ställning	innan	sådana	beslut	i	
verksamheten	som	är	av	principiell	betydelse	eller	annars	av	
större	vikt	fattas.	

§	6	 Aktiekapital	 Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	två	miljoner	femhundra	
tusen	(2	500	000)	kronor	och	högst	tio	miljoner	(10	000	000)	
kronor.	

§	7	 Antal	aktier	 Antalet	aktier	får	vara	lägst	2	500	och	högst	10	000.	
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§	8	 Styrelse	 Styrelsen	skall	bestå	av	5	ledamöter	med	3	ersättare.	

Styrelsen	utses	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	för	tiden	från	den	bolagsstämma	som	följer	närmast	
efter	det	val	till	kommunfullmäktige	förrättas	intill	slutet	av	
den	ordinarie	bolagsstämma	som	följer	efter	nästa	val	till	
kommunfullmäktige.	Kommunfullmäktige	utser	bland	
ledamöterna	ordförande	och	vice	ordförande	i	bolagets	
styrelse.	Styrelsen	utser	själv	vice	ordförande	om	bolaget	
anser	att	behov	finns.	

§	9	 Revisorer	 För	granskning	av	bolagets	årsredovisning	jämte	
räkenskaper	samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	
förvaltning	utses	av	bolagsstämman	en	revisor	För	revisorn	
får	av	bolagsstämman	en	revisorsersättare	utses.	
	
Revisorn	och	–	i	förekommande	fall	ersättarens	–	uppdrag	
gäller	till	slutet	av	den	årsstämma	som	hålls	under	det	fjärde	
räkenskapsåret	efter	revisorsvalet.	

§	10	 Lekmanna‐	
revisor	

För	samma	mandatperiod	som	gäller	för	bolagets	revisorer	
skall	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	utse	en	
lekmannarevisor	med	en	ersättare.	

§	11	 Kallelse	till	
bolagsstämma	

Kallelse	till	bolagsstämma	skall	ske	elektroniskt	med	brev	på	
posten	till	aktieägarna	tidigast	fyra	och	senast	två	veckor	före	
bolagsstämman.	

§	12	 Utomståendes	
närvarorätt	vid	
bolagsstämman	

Allmänheten	har	rätt	att	närvara	vid	bolagsstämman.	
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§	13	 Ärenden	på	

årsstämma	
På	årsstämma	skall	följande	ärenden	förekomma	till	
behandling	
	
1 Stämmans	öppnande	
2 Val	av	ordförande	till	stämman	
3 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd	
4 Val	av	en	eller	två	justeringsmän	
5 Godkännande	av	dagordning	
6 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	kallad	
7 Framläggande	av	årsredovisningen,	

revisionsberättelsen	och	lekmannarevisionens	
granskningsrapport.	

8 Beslut	om	
a) fastställelse	av	resultat‐	och	balansräkningen	
b)	 dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	

förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen	
c) ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	

verkställande	direktören	
9 Fastställande	av	arvoden	åt	styrelsen,	revisorn	och	

lekmannarevisorn	med	ersättare	
10 Val	av	revisorer	och	revisorsersättare	(i	förekommande	

fall)	
11 Behandling	av	stämmodirektiv	
12 Annat	ärende	som	ankommer	på	bolagsstämman	enligt	

aktiebolagslagen	eller	bolagsordningen.	
13 Stämmans	avslut.	

§	14	 Offentlighet	 Allmänheten	har	rätt	att	ta	del	av	handlingar	hos	
bolaget	enligt	de	grunder	som	gäller	för	allmänna	
handlingars	offentlighet	i	2	kap	
tryckfrihetsförordningen	samt	offentlighets‐	och	
sekretesslagen.	
	
Frågande	om	utlämnande	av	handling	utgörs	av	
verkställande	direktören	eller	motsvarande	
befattningshavare	efter	dennes	bestämmande.	Vägran	att	
utlämna	allmän	handling	skall	på	sökandes	begäran	prövas	
av	styrelsen.	

§	15	 Räkenskapsår	 Kalenderår	ska	vara	bolagets	räkenskapsår.	

§	16	 Firmateckning	 Styrelsen	får	ej	bemyndiga	annan	än	styrelseledamot	eller	
verkställande	direktören	att	teckna	bolagets	firma.	Sådant	
bemyndigande	får	endast	avse	två	personer	i	förening.	
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§	17	 Inspektionsrätt	 Kommunstyrelsen	i	Arvidsjaurs	kommun	äger	rätt	att	ta	del	

av	bolagets	handlingar	samt	i	övrigt	inspektera	bolaget	och	
dess	verksamhet.	Detta	gäller	dock	endast	i	den	mån	det	inte	
möter	något	hinder	på	grund	av	författningsreglerad	
sekretess.	

§	18	 Ändring	av	
bolagsordning	

Bolagsordning	får	ej	ändras	utan	godkännande	av	
kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun.	
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	 Ägardirektiv	för	verksamheten	i	Arvidsjaurhem	AB	(nedan	kallat	bolaget)	antagna	

av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	den	xxxx	

	 Roller	

1.	 Bolaget	som	kommunalt	organ	
Bolaget	ingår	som	organ	i	den	kommunala	organisationen.	Bolaget	skall	därför	utföra	
sin	verksamhet	så	att	den	långsiktigt	bidrar	till	kommunens	arbete	för	att	främja	
utveckling	och	tillväxt	inom	kommunen.	Det	innebär	bland	annat	att	bolaget	skall	
arbeta	i	linje	med	kommunens	tillväxtprogram	”Tillväxtprogram	för	Arvidsjaurs	
Kommun”	fullmäktiges	övergripande	mål	
	
Bolaget	ägs	av	moderbolaget.	Bolaget	står	i	sin	verksamhet	under	uppsikt	av	
moderbolaget	i	dess	egenskap	av	ägare	och	av	kommunstyrelsen	enligt	6	kap	1	§	
kommunallagen.	
	
Förutom	genom	lag	och	författning	regleras	bolagets	verksamhet	och	bolagets	
förhållande	till	kommunen	genom	
a)	 gällande	bolagsordning	
b)	 gällande	ägardirektiv	
c)	 av	fullmäktige,	kommunstyrelsen	och/eller	moderbolag	utfärdade	särskilda	

direktiv	
d)	 förekommande	avtal	mellan	kommunen	och	bolaget	eller	moderbolaget	och	

bolaget	
c)	 av	fullmäktige	utfärdade	särskilda	direktiv		
d)	 av	moderbolaget	utfärdade	särskilda	direktiv		
e)	 förekommande	avtal	mellan	kommunen	och	bolaget	eller	moderbolaget	och	

bolaget.	Avtal	med	moderbolaget	tillämpas	med	företräde	framför	andra	avtal	
inom	kommunsektorn	

	
I	händelse	av	bristande	överensstämmelse	mellan	de	i	föregående	stycke	angivna	
dokumenten,	skall	dokumenten	tillämpas	med	företräde	i	angiven	ordning	efter	
samråd	med	moderbolaget.	

2.	 Moderbolagets	styrfunktion	
Moderbolaget	utövar	kommunens	styrfunktion	över	bolaget	i	de	avseenden	som	
följer	av	lag	och	utfärdade	ägar‐	och	övriga,	särskilda	direktiv.	Styrfunktionen	skall	i	
första	hand	utövas	i	samförstånd	och	bygga	på	acceptans.	
	
Moderbolaget	bereder	bolagets	ärenden	inför	kommunstyrelsen	där	beslut	fattas	av	
kommunfullmäktige.	
	
Moderbolaget	skall	ges	den	information	och	tillställas	de	handlingar	som	det	begär.	
Karaktären	och	omfattningen	av	den	fortlöpande	informationen	skall	fastställas	efter	
samråd	med	moderbolagets	styrelse.	
	
Moderbolagets	granskningsrätt	och	bolagets	informationsskyldighet	omfattar	ej	
handling	eller	förhållande	för	vilket	gäller	sekretess	enligt	lag.	
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3.	 Kommunstyrelsens	roll	

Kommunstyrelsen	har	i	uppgift	enligt	6	kap	1	§	kommunallagen	att	ha	uppsikt	över	
verksamheten	i	bolaget.	Kommunstyrelsen	har	också	sin	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	
	
Bolaget	erinras	om	att	kommunstyrelsen	enligt	6	kap.	1	a	§	kommunallagen	har	rätt	
att	fatta	årliga	beslut	huruvida	verksamheten	varit	förenlig	med	det	fastställda	
kommunala	ändamålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.	
	
Kommunstyrelsen	har	också	på	uppdrag	av	moderbolaget	en	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	

4.	 Kommunfullmäktiges	roll	
Kommunfullmäktiges	godkännande	skall	inhämtas	såvitt	avser	
a)	 vid	köp	och	försäljning	av	flerbostadshus		
b)	 bildande,	förvärv	eller	avveckling	av	dotterbolag	
c)	 planer	på	ny	eller	ändrad	inriktning	av	bolagets	verksamhet	
d)	 övriga	frågor	av	principiell	beskaffenhet	eller	av	större	ekonomisk	vikt	
	
Skulle	olika	meningar	uppkomma	i	styrelsen	om	fråga	är	av	sådant	slag	att	den	skall	
underställas	fullmäktige	skall	samråd	dessförinnan	ske	med	moderbolagets	styrelse.	
moderbolaget.	

	 Styrning	

5.	 Grundläggande	principer	för	bolagets	verksamhet	
Ansvaret	för	bolagets	organisation	åvilar	enligt	aktiebolagslagen	bolagets	styrelse.	
Styrelsen	har	att	utforma	organisationen	så	att	förutsättningarna	för	uppfyllelse	av	
bolagets	ändamål	och	mål	är	bästa	möjliga.	
	
Bolaget	skall	drivas	enligt	affärsmässiga,	marknadsorienterade	principer	under	
iakttagande	av	det	kommunala	ändamålet	med	verksamheten	och	de	
kommunalrättsliga	principer	som	framgår	av	dessa	direktiv.	Uppkommer	
motsatsförhållande	mellan	direktiv	och	lag	ska	lagstiftningen	följas.	
	
Bolaget	tar	fram	och	vidmakthåller	en	affärsplan.	
	
Syftet	med	att	driva	verksamheten	i	bolagsform	är	att	åstadkomma	
effektivitetsvinster	till	gagn	för	dem	som	nyttjar	bolagets	tjänster	utan	att	detta	går	
ut	över	den	totala	kommunala	organisationen.	Bolaget	kan	därför	inte	tillåtas	att	
optimera	effektiviteten	i	sin	verksamhet	om	detta	medför	nackdelar	för	
organisationen	i	dess	helhet	som	överväger	fördelarna	för	bolaget	(koncernnytta).	
Moderbolaget	och	bolaget	skall	därför	i	samråd	söka	lösningar	som	tillgodoser	båda	
dessa	intressen	koncernnyttan.	
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6.	 Kommunal	kompetens	

Bolaget	skall	i	sin	verksamhet	tillämpa	den	kommunala	lokaliseringsprincipen	om	ej	
annat	följer	av	lag	eller	annan	författning.	Bolaget	får	ej	driva	verksamhet	eller	
vidtaga	åtgärd	som	ej	är	förenlig	med	kommunal	kompetens.	

7.	 Mål	för	bolagets	verksamhet	
Bolaget	skall	eftersträva	följande	verksamhetsmål:	
	
‐	 Bolaget	har	ett	särskilt	ansvar	för	att	kommunens	ambitioner	vad	gäller	

bostadsproduktion	inom	kommunen	uppfylls	

‐	 Bolaget	ska	vara	en	aktiv	aktör	på	bostadsmarknaden,	äga	och	förvalta	
fastighetsbeståndet	samt	medverka	till	att	målen	i	kommunens	
bostadsförsörjningsprogram	uppfylls	

‐	 Bolaget	skall	verka	för	ett	attraktivt	och	tryggt	boende	i	samtliga	de	
kommundelar	där	bolaget	tillhandahåller	bostäder	

‐	 Bolaget	ska	sträva	efter	att	tillhandahålla	bostäder	till	nya	medborgare	i	
kommunen.	

‐	 Bolaget	skall	medverka	till	att	kommunens	bostadssociala	ambition	kan	
förverkligas	

‐	 Bolagets	verksamhet	skall	i	alla	delar	bygga	på	en	miljömässigt	hållbar	
utveckling	enligt	bland	annat	kommunens	Agenda	21	

8.	 Ekonomiska	mål	och	krav	
Moderbolaget	fastställer	på	uppdrag	av	fullmäktige	ekonomiska	mål	och	krav	för	
bolaget,	såsom	avkastningskrav	och	soliditetsmål.	Långsiktiga	bedömningar	och	
beslut	skall	eftersträvas	vid	fastställande	av	sådana	mål	och	krav.	

9.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	ekonomiska	området	
Bolaget	medverkar	i	den	fortsatta	finansiella	samordningen	inom	
kommunkoncernen	med	syfte	att	sprida	och	minska	de	finansiella	riskerna	och	sänka	
koncernens	totala	låneskuld.	
	
Bolaget	skall	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen	och	riktlinjer	inom	det	
ekonomiska	området	som	moderbolaget	fullmäktige	anvisar	och	som	fordras	för	
koncernintern	samordning.	
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10.	 Budget	m	m	samt	underlag	för	koncernredovisning	

Bolaget	skall	årligen	fastställa	budget	för	det	närmaste	räkenskapsåret.	Bolaget	ska	
årligen	fastställa	budget,	samt	upprätta	långtidsplan	med	budget	och	
investeringsplaner,	i	enlighet	med	av	moderbolaget	fastställt	verksamhets‐	och	
ekonomistyrningsdokument.	Budgeten	skall	delges	moderbolaget	enligt	tidsplan	som	
moderbolaget	bestämmer	i	samråd	med	bolaget.		
	
Bolagets	långsiktiga	verksamhetsplanering	skall	äga	rum	i	samråd	med	
moderbolaget.	
	
Bolaget	skall	tillhandahålla	moderbolaget	det	underlag	som	moderbolaget	begär	för	
upprättande	av	koncernbokslut	och	delårsbokslut	inom	koncernen	i	enlighet	med	
tidsplan	som	upprättas	av	moderbolaget	Kommunfullmäktige	med	moderbolagets	
anvisningar.	
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11.	 Informationsskyldighet	

Bolaget	skall	hålla	moderbolaget	väl	informerat	om	sin	verksamhet.	
Informationsskyldigheten	innefattar	följande.	
	
Det	åligger	bolaget	att	till	moderbolaget	snarast	översända	

a)	 protokoll	från	bolagsstämma	i	bolaget		
b)	 protokoll	från	styrelsesammanträde	i	bolaget		
c)	 bolagets	respektive	årsredovisning	
d)	 revisionsberättelse	avseende	bolaget	
e)	 granskningsrapport/er	som	berör	bolaget	
	
Härutöver	skall	löpande	ekonomisk	och	verksamhetsmässig,	periodisk	rapportering	
avseende	bolaget	ske	till	moderbolaget.	Moderbolaget	avgör	vilka	verksamhetsmått	
m	m	som	skall	användas..	
	
Händelser	av	större	vikt	för	bolagets	verksamhet	och	ekonomi	skall	rapporteras	
omedelbart	till	moderbolaget.	
	
Bolaget	skall	vidare	lämna	underlag	och	sammanställning	för	uppföljning	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området.	
	
Innehåller	protokoll	som	skall	översändas	till	moderbolaget	uppgift	av	sådant	slag	
att	bolaget	ej	är	skyldigt	att	tillhandahålla	allmänheten	handling	vari	uppgiften	
återfinns	äger	bolaget	utesluta	uppgiften.	Av	översänt	material	skall	framgå	att	sådan	
åtgärd	vidtagits.	

12.	 Förvaltningsberättelsens	innehåll	
Bolagets	styrelse	skall	i	förvaltningsberättelsen	utöver	vad	aktiebolagslagen	i	detta	
avseende	stadgar	redovisa	hur	verksamheten	bedrivits	och	utvecklats	mot	bakgrund	
av	det	i	bolagsordningen	angivna	ändamålet	med	bolagets	verksamhet	och	de	i	punkt	
7	uppställda	målen	samt	i	förhållande	till	de	ekonomiska	mål	och	krav	som	fastställts	
enligt	punkt	8.	
	
Uttalandet	Förvaltningsberättelse	ska	vara	så	utformat	att	det	utformad	att	den	kan	
läggas	till	grund	för	lekmannarevisorns	revisorernas	granskning	liksom	för	
kommunstyrelsens	skyldighet	uppsikt	och	beslut	enligt	6	kap.	1	och	1	a	§§	
kommunallagen.	
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	 Bolagets	ledning	
13.	 Arbetsordning	för	styrelsen	

Styrelsen	skall	enligt	8	kap	5	§	aktiebolagslagen	årligen	utarbeta	och	anta	en	
arbetsordning	för	sitt	eget	arbete	vari	bl	a	skall	redovisas	arbetsfördelningen	mellan	
styrelsen	och	eventuellt	inrättade	andra	organ.	
	

Utöver	vad	som	stadgas	i	lag	ska	arbetstagarorganisationerna	erbjudas	minst	en	
styrelseplats.		
		

Arbetstagarorganisation	erbjuds	närvaro,	yttrande	och	förslagsrätt.	

14.	 Suppleanters		inträde	m	m		
Suppleant	äger	rätt	att	närvara	och	yttra	sig	vid	styrelsens	sammanträden	även	om	
han/hon	ej	ersätter	ledamot.	För	inträde	i	styrelsen	av	suppleant	utsedd	av	
kommunfullmäktige	gäller	ordningen	för	ersättares	inträde	i	kommunens	nämnder.		
	

Närvarande	suppleant	som	ej	ersätter	ledamot	har	att	iakttaga	motsvarande	
tystnadsplikt	som	gäller	för	ledamot.	

15.	 Instruktion	för	verkställande	direktör	
Styrelsen	har	enligt	8	kap	25	§	aktiebolagslagen	att	meddela	riktlinjer	och	
anvisningar	för	verkställande	direktörens	handhavande	av	den	löpande	
förvaltningen.	Styrelsen	skall	vidare	enligt	8	kap	3	§	aktiebolagslagen	ange	
arbetsfördelningen	mellan	styrelsen	och	verkställande	direktören	i	skriftliga	
instruktioner.	Styrelsen	skall	tillse	att	instruktionerna	omprövas	mot	bakgrund	av	
ändrade	förhållanden	och	vunna	erfarenheter.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	de	inom	bolaget	förekommande	ärenden	som	med	
hänsyn	till	arten	och	omfattningen	av	bolagets	verksamhet	är	att	hänföra	till	löpande	
förvaltning	och	således	skall	omfattas	av	verkställande	direktörens	kompetens.	
	

I	instruktionerna	skall	anges	i	vilken	omfattning	verkställande	direktören	för	
styrelsen	skall	anmäla	de	beslut	som	han	eller	hon	har	fattat.	De	sålunda	anmälda	
besluten	skall	upptas	i	styrelseprotokollet	på	lämpligt	sätt.	
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	 Arbetsgivarfrågor	

16.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	arbetsgivarpolitiska	området	
Bolaget	skall	i	tillämpliga	delar	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen,	
styrdokument	och	riktlinjer	som	moderbolaget	anvisar.	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området	som	moderbolaget	anvisar,	även	innefattande	riktlinjer	
gällande	anställningsvillkor	för	verkställande	direktör	i	bolag	inom	den	kommunala	
bolagskoncernen.	Bolaget	skall	samråda	med	moderbolaget	i	förväg	för	det	fall	
bolaget	önskar	tillämpa	egna,	ytterligare	policyprogram	m	m	av	angivet	slag	innan	
dessa	antas.	
	
Anställning	och	entledigande	av	VD	skall	ske	i	samråd	med	ordförande	och	VD	i	
moderbolaget.	Samrådet	innefattar	även	lönenivå,	pensioner,	samt	övriga	förmåner	
och	anställningsvillkor.	
Vidare	skall	ordförandena	i	respektive	bolag	samråda	med	VD	och	ordföranden	i	
moderbolaget	inför	årliga	lönerevisionsförhandlingar.	Syftet	med	dessa	samråd	är	att	
undvika	en	oönskad	löneglidning	inom	kommunkoncernen.	
	
Omplaceringsskyldighet	föreligger	inte	mellan	kommunen	och	bolaget.	
	
Anställningstid	enligt	lagen	om	anställningsskydd	skall	beräknas	för	all	tid	i	den	
kommunala	koncernen	(varmed	avses	kommunen	och	kommunens	direkt	eller	
indirekt	ägda	bolag).	Detta	gäller	både	vid	turordningsberäkning	inför	eventuell	
uppsägning	och	kvalificeringstid	för	återanställning.	Företrädesrätt	följer	
bestämmelserna	i	lagen	om	anställningsskydd.	

17.	 Arbetsgivarpolitisk	konsultation	
Bolaget	skall	ha	möjlighet	att	nyttja	kommunens	personalchef	konsultativt	för	råd	
och	stöd,	utbildning,	information	m	m	på	motsvarande	sätt	som	gäller	för	den	övriga	
kommunala	koncernen.	

18.	 Arbetsgivarorganisation	m	m	
Ensidiga	arbetsgivargåvor	som	till	exempel	förtjänstmedalj	och	pensionsgåva	skall	
utges	lika	i	hela	den	kommunala	koncernen.	

19.	 Kollektivavtal	m	m	
Bolaget skall teckna det kollektivavtal som överenskommits centralt mellan 
arbetsmarknadens parter. I övrigt skall kollektivavtal av principiell art godkännas av 
moderbolaget. 
 

Förhandlingsöverenskommelser i arbetsgivarärenden av principiell art rörande bolaget 
skall godkännas av moderbolaget.	
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20.	 Pensions‐	och	försäkringsfrågor	

Samverkan	och	samordning	skall	ske	vad	gäller	pensions‐	och	försäkringsfrågor	
inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	innan	beslut	
fattas	inom	området.		

21.	 Arbetsgivargåvor	
Ensidiga	arbetsgivargåvor	som	bl	a	förtjänstmedalj	och	pensionsgåva	skall	utges	lika	
i	hela	den	kommunala	koncernen.	

	 Övrigt	

22.	 Revisorer	och	lekmannarevisorer	
Revisorer	och	lekmannarevisorer	skall	samordna	sin	granskning	så	att	onödigt	
dubbelarbete	undviks.	För	detta	skall	FAR:s	(Föreningen	Auktoriserade	Revisorer)	
rekommendation	om	gemensam	revision	tillämpas.	
	
Det	åligger	bolagets	lekmannarevisorer	att	i	årligen	i	sin	granskningsrapport	särskilt	
yttra	sig	om	huruvida	bolaget	bedrivits	på	ett	ändamålsenligt	sätt	utifrån	det	syfte	
som	angivits	i	bolagsordningen	och	i	detta	ägardirektiv,	liksom	de	kommunala	
befogenheter	som	utgör	ram	för	verksamheten.	

23.	 Upphandling	
För	upphandling	gäller	lagen	om	offentlig	upphandling.	Samordning	och	samverkan	
skall	ske	utifrån	lagens	krav	och	skall	för	övrigt	eftersträvas	och	utvecklas	inom	hela	
den	kommunala	koncernen.	
Bolaget	lyder	under	Lagen	om	offentlig	upphandling	(LOU).	Samordnade	
upphandlingar	inom	kommunkoncernen	skall	eftersträvas.	

24.	 Samordning	och	samverkan	inom	IT‐området	
Samverkan	och	samordning	av	IT‐satsningar	och	strategiska	frågor	skall	ske	
eftersträvas	inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	
innan	viktigare	beslut	fattas	inom	IT‐området.	Bolaget	skall	tillämpa	de	
policyprogram,	reglementen	och	riktlinjer	inom	IT‐området	som	moderbolaget	
anvisar.	

25.	 Samordning	av	administrativa	rutiner	och	system	
Bolaget	skall	utforma	sina	administrativa	rutiner	och	system	i	enlighet	med	
moderbolagets	anvisningar	i	fall	då	moderbolaget	finner	det	vara	till	gagn	för	
koncernnyttan.	
Samverkan	och	samordning	skall	eftersträvas	inom	den	kommunala	koncernen	när	
så	är	möjligt	och	är	till	gagn	för	koncernnyttan.	

26.	 Arkivreglemente	
Kommunens	arkivreglemente	gäller	för	bolagets	dokumenthantering.	

 
 
__________ 
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Ks § 47 Dnr 00099/2016 993 

 

En del av den kommunala verksamheten drivs ofta i aktiebolagsform. 

 

När kommunen väljer att ha verksamhet i bolagsform måste två regelsystem 

beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen 

som gäller för aktiebolaget. 

 

Det viktigaste styrinstrumentet för kommunägda bolag är därför 

bolagsordningen där det kommunala ändamålet med verksamheten återfinns. 

Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB har varit föremål för översyn.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Bolagsordning för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Återremiss för översyn av § 4. 

 

Eftersom förslag till återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet 

ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bolagsordning för Arvidsjaur Energi AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 69 och 2013-01-01 § 109 

upphör att gälla. 

 

_____ 

 

Jäv 

Björn Lundberg. 

 

Reservation 

Bjarne Hald (c). 
Justerandes sign 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad bolagsordning 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 48 Dnr 00099/2016 993 

 

Ägardirektiven är ett styrdokument där ägarna beskriver de krav som de 

kommunala bolagen bör uppnå. 

 

För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör 

kommunen i ett ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; 

vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar 

och villkor för verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-12 § 39 att uppdra till AKAB att 

leda arbetet med en översyn av samtliga bolagsordningar och ägardirektiv 

tillsammans med bolagen. 

 

Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB har varit föremål för översyn och 

revidering. 

 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2017-01-16. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Ägardirektiv för Arvidsjaurs Energi AB fastställs. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-15 § 70 upphör att gälla. 

 

_____ 

 

 

 

Jäv 

Björn Lundberg. 

 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
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§	1	 Bolagets	firma	 Bolagets	firma	är	Arvidsjaurs	Energi	AB.	

§	2	 Säte	 Styrelsen	ska	ha	sitt	säte	i	Arvidsjaurs	kommun,	
Norrbottens	län.	

§	3	 Verksamhets‐	
föremål	

Bolaget	har	till	föremål	för	sin	verksamhet	att	inom	
Arvidsjaurs	kommun	producera,	tillhandahålla	samt	leverera	
energi	i	första	hand	i	form	av	värme	till	kunder	inom	
kommunen.	
	
Bolaget	har	även	som	föremål	att	äga,	bygga	och	förvalta	
industri‐,	lager‐	och	kontorslokaler	i	Arvidsjaurs	kommun.	
Därtill	ska	bolaget	även	äga	och	förvalta	bostäder	för	
speciella	ändamål	i	kommunen.	

§	4	 Ändamålet	för	
bolagets	
verksamhet	

Bolagets	ändamål	är	att	främja	kommunens	utveckling.	Detta	
ändamål	sker	genom	att	bolaget	bidrar	till	att	trygga	
kommunens	energiförsörjning	fjärrvärme.	Bolaget	ska	även	
tillhandahålla	ändamålsenliga	lokaler	och	bostäder	till	sina	
kunder.	Bolaget	ska	även	tillhandahålla	ändamålsenliga	
tjänster	till	sina	kunder	och	nyttja	bolagets	resurser	i	
tjänsteproduktion	samt	därmed	förenlig	verksamhet.	
Bolagets	verksamhet	ska	bedrivas	på	affärsmässiga	grunder.	
	
Likvideras	bolaget	skall	dess	behållna	tillgångar	tillfalla	
Arvidsjaurs	kommun.	

§	5	 Fullmäktiges	rätt	
att	ta	ställning	

Bolaget	skall	bereda	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	möjlighet	att	ta	ställning	innan	sådana	beslut	i	
verksamheten	som	är	av	principiell	betydelse	eller	annars	av	
större	vikt	fattas.	

§	6	 Aktiekapital	 Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	två	miljoner	femhundra	
tusen	(2	500	000)	kronor	och	högst	tio	miljoner	(10	000	000)	
kronor.	

§	7	 Antal	aktier	 Antalet	aktier	får	vara	lägst	2	500	och	högst	10	000.	

§	8	 Styrelse	 Styrelsen	skall	bestå	av	5	ledamöter	med	3	ersättare.	
Styrelsen	utses	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	
kommun	för	tiden	från	den	bolagsstämma	som	följer	närmast	
efter	det	val	till	kommunfullmäktige	förrättas	intill	slutet	av	
den	ordinarie	bolagsstämma	som	följer	efter	nästa	val	till	
kommunfullmäktige.	Kommunfullmäktige	utser	bland	
ledamöterna	ordförande	och	vice	ordförande	i	bolagets	
styrelse.	Styrelsen	utser	själv	vice	ordförande	om	bolaget	
anser	att	behov	finns.	
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§	9	 Revisorer	 För	granskning	av	bolagets	årsredovisning	jämte	räkenskaper	

samt	styrelsens	och	verkställande	direktörens	förvaltning	
utses	av	bolagsstämman	en	revisor.	För	revisorn	får	av	
bolagsstämman	en	revisorsersättare	utses.	
	
Revisorn	och	–	i	förekommande	fall	ersättarens	–	uppdrag	
gäller	till	slutet	av	den	årsstämma	som	hålls	under	det	fjärde	
räkenskapsåret	efter	revisorsvalet.	

§	10	 Lekmanna‐	
revisor	

För	samma	mandatperiod	som	gäller	för	bolagets	revisorer	
skall	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	utse	en	
lekmannarevisor	med	en	ersättare.	

§	11	 Kallelse	till	
bolagsstämma	

Kallelse	till	bolagsstämma	skall	ske	med	brev	på	posten	
elektroniskt	till	aktieägarna	tidigast	fyra	och	senast	två	
veckor	före	bolagsstämman.	

§	12	 Utomståendes	
närvarorätt	vid	
bolagsstämman	

Allmänheten	har	rätt	att	närvara	vid	bolagsstämman.	

§	13	 Ärenden	på	
årsstämma	

På	årsstämma	skall	följande	ärenden	förekomma	till	
behandling	
	
1 Stämmans	öppnande	

2 Val	av	ordförande	till	stämman	

3 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd	

4 Val	av	en	eller	två	justeringsmän	

5 Godkännande	av	dagordning	

6 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	kallad	

7 Framläggande	av	årsredovisningen,	revisionsberättelsen	
och	lekmannarevisionens	granskningsrapport.	

8 Beslut	om	
a) fastställelse	av	resultat‐	och	balansräkningen	
b) dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	

enligt	den	fastställda	balansräkningen	
c) ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	

verkställande	direktören	

9 Fastställande	av	arvoden	åt	styrelsen,	revisorn	och	
lekmannarevisorn	med	ersättare	

10 Val	av	revisorer	och	revisorsersättare	(i	förekommande	
fall)	

11 Behandling	av	stämmodirektiv	

12 Annat	ärende	som	ankommer	på	bolagsstämman	enligt	
aktiebolagslagen	eller	bolagsordningen	

13 Stämmans	avslut.	
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§	14	 Offentlighet	 Allmänheten	har	rätt	att	ta	del	av	handlingar	hos	bolaget	

enligt	de	grunder	som	gäller	för	allmänna	handlingars	
offentlighet	i	2	kap	tryckfrihetsförordningen	samt	
offentlighets‐	och	sekretesslagen.	
	
Frågande	om	utlämnande	av	handling	utgörs	av	
verkställande	direktören	eller	motsvarande	
befattningshavare	efter	dennes	bestämmande.	Vägran	att	
utlämna	allmän	handling	skall	på	sökandes	begäran	prövas	
av	styrelsen.	

§	15	 Räkenskapsår	 Kalenderår	ska	vara	bolagets	räkenskapsår.	
	

§	16	 Firmateckning	 Styrelsen	får	ej	bemyndiga	annan	än	styrelseledamot	eller	
verkställande	direktören	att	teckna	bolagets	firma.	Sådant	
bemyndigande	får	endast	avse	två	personer	i	förening.	

§	17	 Inspektionsrätt	 Kommunstyrelsen	i	Arvidsjaurs	kommun	äger	rätt	att	ta	del	
av	bolagets	handlingar	samt	i	övrigt	inspektera	bolaget	och	
dess	verksamhet.	Detta	gäller	dock	endast	i	den	mån	det	inte	
möter	något	hinder	på	grund	av	författningsreglerad	
sekretess.	

§	18	 Ändring	av	
bolagsordning	

Bolagsordning	får	ej	ändras	utan	godkännande	av	
kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun.	
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	 Ägardirektiv	för	verksamheten	i	Arvidsjaurs	Energi	AB	(nedan	kallat	bolaget)	

antagna	av	kommunfullmäktige	i	Arvidsjaurs	kommun	den	xxxx	

	 Roller	
1.	 Bolaget	som	kommunalt	organ	

Bolaget	ingår	som	organ	i	den	kommunala	organisationen.	Bolaget	skall	därför	utföra	
sin	verksamhet	så	att	den	långsiktigt	bidrar	till	kommunens	arbete	för	att	främja	
utveckling	och	tillväxt	inom	kommunen.	Det	innebär	bland	annat	att	bolaget	skall	
arbeta	i	linje	med	kommunens	tillväxtprogram	”Tillväxtprogram	för	Arvidsjaurs	
Kommun”	fullmäktiges	övergripande	mål	
	
Bolaget	ägs	av	moderbolaget.	Bolaget	står	i	sin	verksamhet	under	uppsikt	av	
moderbolaget	i	dess	egenskap	av	ägare	och	av	kommunstyrelsen	enligt	6	kap	1	§	
kommunallagen.	
	
Förutom	genom	lag	och	författning	regleras	bolagets	verksamhet	och	bolagets	
förhållande	till	kommunen	genom	
a)	 gällande	bolagsordning	
b)	 gällande	ägardirektiv	
c)	 av	fullmäktige,	kommunstyrelsen	och/eller	moderbolag	utfärdade	särskilda	

direktiv	
d)	 förekommande	avtal	mellan	kommunen	och	bolaget	eller	moderbolaget	och	

bolaget	
c)	 av	fullmäktige	utfärdade	särskilda	direktiv		
d)	 av	moderbolaget	utfärdade	särskilda	direktiv		
e)	 förekommande	avtal	mellan	kommunen	och	bolaget	eller	moderbolaget	och	

bolaget.	Avtal	med	moderbolaget	tillämpas	med	företräde	framför	andra	avtal	
inom	kommunsektorn	

	

I	händelse	av	bristande	överensstämmelse	mellan	de	i	föregående	stycke	angivna	
dokumenten,	skall	dokumenten	tillämpas	med	företräde	i	angiven	ordning	efter	
samråd	med	moderbolaget.	

2.	 Moderbolagets	styrfunktion	
Moderbolaget	utövar	kommunens	styrfunktion	över	bolaget	i	de	avseenden	som	
följer	av	lag	och	utfärdade	ägar‐	och	övriga,	särskilda	direktiv.	Styrfunktionen	skall	i	
första	hand	utövas	i	samförstånd	och	bygga	på	acceptans.	
	

Moderbolaget	bereder	bolagets	ärenden	inför	kommunstyrelsen	där	beslut	fattas	av	
kommunfullmäktige.	
	

Moderbolaget	skall	ges	den	information	och	tillställas	de	handlingar	som	det	begär.	
Karaktären	och	omfattningen	av	den	fortlöpande	informationen	skall	fastställas	efter	
samråd	med	moderbolagets	styrelse.	
	

Moderbolagets	granskningsrätt	och	bolagets	informationsskyldighet	omfattar	ej	
handling	eller	förhållande	för	vilket	gäller	sekretess	enligt	lag.	
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3.	 Kommunstyrelsens	roll	

Kommunstyrelsen	har	i	uppgift	enligt	6	kap	1	§	kommunallagen	att	ha	uppsikt	över	
verksamheten	i	bolaget.	Kommunstyrelsen	har	också	sin	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	
	
Bolaget	erinras	om	att	kommunstyrelsen	enligt	6	kap.	1	a	§	kommunallagen	har	rätt	
att	fatta	årliga	beslut	huruvida	verksamheten	varit	förenlig	med	det	fastställda	
kommunala	ändamålet	och	utförts	inom	ramen	för	de	kommunala	befogenheterna.	
	
Kommunstyrelsen	har	också	på	uppdrag	av	moderbolaget	en	beredande	funktion	i	
ärenden	som	berör	bolaget	och	där	kommunfullmäktige	har	att	fatta	beslut.	

4.	 Kommunfullmäktiges	roll	
Kommunfullmäktiges	godkännande	skall	inhämtas	såvitt	avser	
a)	 bildande	eller	förvärv	av	dotterbolag	investering,	förvärv	eller	försäljning	av	

egendom	av	betydande	storlek	
b)	 bildande,	förvärv	eller	avveckling	av	dotterbolag	
c)	 planer	på	ny	eller	ändrad	inriktning	av	bolagets	verksamhet	
d)	 övriga	frågor	av	principiell	beskaffenhet	eller	av	större	ekonomisk	vikt	
	
Skulle	olika	meningar	uppkomma	i	styrelsen	om	fråga	är	av	sådant	slag	att	
den	skall	underställas	fullmäktige	skall	samråd	dessförinnan	ske	med	
kommunstyrelse	moderbolaget.	

	 Styrning	
5.	 Grundläggande	principer	för	bolagets	verksamhet	

Ansvaret	för	bolagets	organisation	åvilar	enligt	aktiebolagslagen	bolagets	styrelse.	
Styrelsen	har	att	utforma	organisationen	så	att	förutsättningarna	för	uppfyllelse	av	
bolagets	ändamål	och	mål	är	bästa	möjliga.	
	
Bolaget	skall	drivas	enligt	affärsmässiga,	marknadsorienterade	grunder	under	
iakttagande	av	det	kommunala	ändamålet	med	verksamheten	och	de	
kommunalrättsliga	principer	som	framgår	av	dessa	direktiv.	Uppkommer	
motsatsförhållande	mellan	direktiv	och	lag	ska	lagstiftningen	följas.	
	
Bolaget	tar	fram	och	vidmakthåller	en	affärsplan.	
	
Syftet	med	att	driva	verksamheten	i	bolagsform	är	att	åstadkomma	
effektivitetsvinster	till	gagn	för	dem	som	nyttjar	bolagets	tjänster	utan	att	detta	går	
ut	över	den	totala	kommunala	organisationen.	Bolaget	kan	därför	inte	tillåtas	att	
optimera	effektiviteten	i	sin	verksamhet	om	detta	medför	nackdelar	för	
organisationen	i	dess	helhet	som	överväger	fördelarna	för	bolaget	(koncernnytta).	
Moderbolaget	och	bolaget	skall	därför	i	samråd	söka	lösningar	som	tillgodoser	båda	
dessa	intressen	koncernnyttan.	
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6.	 Kommunal	kompetens	

Bolaget	skall	i	sin	verksamhet	tillämpa	den	kommunala	lokaliseringsprincipen	om	ej	
annat	följer	av	lag	eller	annan	författning.	Bolaget	får	ej	driva	verksamhet	eller	
vidtaga	åtgärd	som	ej	är	förenlig	med	kommunal	kompetens.	

7.	 Mål	för	bolagets	verksamhet	
Bolaget	skall	eftersträva	följande	verksamhetsmål:	
	
‐	 Arbeta	för	att	öka	användandet	av	lokala	bränslen	när	så	är	lägligt	ur	

ekonomisk	och	verksamhetsmässig	synpunkt	

‐	 Att	bolaget	är	konkurrenskraftigt	och	att	tillse	att	Arvidsjaur	har	en	attraktiv	
avgiftsstruktur	inom	bolagets	verksamhetsområde	

‐	 Att	i	samband	med	utbyggnaden	av	fjärrvärmenätet	i	möjligaste	mån	arbeta	för	
samlokalisering	av	nedläggning	av	rör	för	bredband	

‐	 Bolagets	verksamhet	skall	i	alla	delar	bygga	på	en	miljömässigt	hållbar	
utveckling	enligt	bland	annat	kommunens	Agenda	21	

8.	 Ekonomiska	mål	och	krav	
Moderbolaget	fastställer	på	uppdrag	av	fullmäktige	ekonomiska	mål	och	krav	för	
bolaget,	såsom	avkastningskrav	och	soliditetsmål.	Långsiktiga	bedömningar	och	
beslut	skall	eftersträvas	vid	fastställande	av	sådana	mål	och	krav.	

9.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	ekonomiska	området	
Bolaget medverkar i den fortsatta finansiella samordningen inom kommunkoncernen med 
syfte att sprida och minska de finansiella riskerna och sänka koncernens totala låneskuld. 
 
Bolaget skall tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det ekonomiska 
området som moderbolaget fullmäktige anvisar och som fordras för koncernintern 
samordning.	

10.	 Budget m m samt underlag för koncernredovisning 

Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Bolaget	ska	årligen	
fastställa	budget,	samt	upprätta	långtidsplan	med	budget	och	investeringsplaner,	i	
enlighet	med	av	moderbolaget	fastställt	verksamhets‐	och	ekonomistyrningsdokument.	
Budgeten skall delges moderbolaget enligt tidsplan som moderbolaget bestämmer i 
samråd med bolaget. 
 
Bolagets långsiktiga verksamhetsplanering skall äga rum i samråd med moderbolaget. 

 

Bolaget	skall	tillhandahålla	moderbolaget	det	underlag	som	moderbolaget	begär	för	
upprättande	av	koncernbokslut	och	delårsbokslut	inom	koncernen	i	enlighet	med	
tidsplan	som	upprättas	av	moderbolaget	Kommunfullmäktige	med	moderbolagets	
anvisningar.	
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11.	 Informationsskyldighet	

Bolaget	skall	hålla	moderbolaget	väl	informerat	om	sin	verksamhet.	
Informationsskyldigheten	innefattar	följande.	
	
Det	åligger	bolaget	att	till	moderbolaget	snarast	översända	

a)	 protokoll	från	bolagsstämma	i	bolaget		
b)	 protokoll	från	styrelsesammanträde	i	bolaget		
c)	 bolagets	respektive	årsredovisning	
d)	 revisionsberättelse	avseende	bolaget	
e)	 granskningsrapport/er	som	berör	bolaget	
	
Härutöver	skall	löpande	ekonomisk	och	verksamhetsmässig,	periodisk	rapportering	
avseende	bolaget	ske	till	moderbolaget.	Moderbolaget	avgör	vilka	verksamhetsmått	
m	m	som	skall	användas.	
	
Händelser	av	större	vikt	för	bolagets	verksamhet	och	ekonomi	skall	rapporteras	
omedelbart	till	moderbolaget.	
	
Bolaget	skall	vidare	lämna	underlag	och	sammanställning	för	uppföljning	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området.	
	
Innehåller	protokoll	som	skall	översändas	till	moderbolaget	uppgift	av	sådant	slag	
att	bolaget	ej	är	skyldigt	att	tillhandahålla	allmänheten	handling	vari	uppgiften	
återfinns	äger	bolaget	utesluta	uppgiften.	Av	översänt	material	skall	framgå	att	sådan	
åtgärd	vidtagits.	

12.	 Förvaltningsberättelsens	innehåll	
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta 
avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
i bolagsordningen angivna ändamålet med bolagets verksamhet och de i punkt 7 
uppställda målen samt i förhållande till de ekonomiska mål och krav som fastställts enligt 
punkt 8. 
 
Uttalandet Förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det utformad att den kan läggas 
till grund för lekmannarevisorns revisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens 
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.	
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	 Bolagets	ledning	
13.	 Arbetsordning	för	styrelsen	

Styrelsen	skall	enligt	8	kap	5	§	aktiebolagslagen	årligen	utarbeta	och	anta	en	
arbetsordning	för	sitt	eget	arbete	vari	bl	a	skall	redovisas	arbetsfördelningen	mellan	
styrelsen	och	eventuellt	inrättade	andra	organ.	
	
Utöver	vad	som	stadgas	i	lag	ska	arbetstagarorganisationerna	erbjudas	minst	en	
styrelseplats.		
	
Arbetstagarorganisation	erbjuds	närvaro,	yttrande	och	förslagsrätt.	

14.	 Suppleanters	inträde	m	m		
Suppleant	äger	rätt	att	närvara	och	yttra	sig	vid	styrelsens	sammanträden	även	om	
han/hon	ej	ersätter	ledamot.	För	inträde	i	styrelsen	av	suppleant	utsedd	av	
kommunfullmäktige	gäller	ordningen	för	ersättares	inträde	i	kommunens	nämnder.		
	
Närvarande	suppleant	som	ej	ersätter	ledamot	har	att	iakttaga	motsvarande	
tystnadsplikt	som	gäller	för	ledamot.	

15.	 Instruktion	för	verkställande	direktör	
Styrelsen	har	enligt	8	kap	25	§	aktiebolagslagen	att	meddela	riktlinjer	och	
anvisningar	för	verkställande	direktörens	handhavande	av	den	löpande	
förvaltningen.	Styrelsen	skall	vidare	enligt	8	kap	3	§	aktiebolagslagen	ange	
arbetsfördelningen	mellan	styrelsen	och	verkställande	direktören	i	skriftliga	
instruktioner.	Styrelsen	skall	tillse	att	instruktionerna	omprövas	mot	bakgrund	av	
ändrade	förhållanden	och	vunna	erfarenheter.	
	
I	instruktionerna	skall	anges	de	inom	bolaget	förekommande	ärenden	som	med	
hänsyn	till	arten	och	omfattningen	av	bolagets	verksamhet	är	att	hänföra	till	löpande	
förvaltning	och	således	skall	omfattas	av	verkställande	direktörens	kompetens.	
	
I	instruktionerna	skall	anges	i	vilken	omfattning	verkställande	direktören	för	
styrelsen	skall	anmäla	de	beslut	som	han	eller	hon	har	fattat.	De	sålunda	anmälda	
besluten	skall	upptas	i	styrelseprotokollet	på	lämpligt	sätt.	
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	 Arbetsgivarfrågor	

16.	 Riktlinjer	m	m	inom	det	arbetsgivarpolitiska	området	
Bolaget	skall	i	tillämpliga	delar	tillämpa	de	policyprogram,	reglementen,	
styrdokument	och	riktlinjer	som	moderbolaget	anvisar.	inom	det	
arbetsgivarpolitiska	området	som	moderbolaget	anvisar,	även	innefattande	riktlinjer	
gällande	anställningsvillkor	för	verkställande	direktör	i	bolag	inom	den	kommunala	
bolagskoncernen.	Bolaget	skall	samråda	med	moderbolaget	i	förväg	för	det	fall	
bolaget	önskar	tillämpa	egna,	ytterligare	policyprogram	m	m	av	angivet	slag	innan	
dessa	antas.	
	
Anställning	och	entledigande	av	VD	skall	ske	i	samråd	med	ordförande	och	VD	i	
moderbolaget.	Samrådet	innefattar	även	lönenivå,	pensioner,	samt	övriga	förmåner	
och	anställningsvillkor.	
Vidare	skall	ordförandena	i	respektive	bolag	samråda	med	VD	och	ordföranden	i	
moderbolaget	inför	årliga	lönerevisionsförhandlingar.	Syftet	med	dessa	samråd	är	att	
undvika	en	oönskad	löneglidning	inom	kommunkoncernen.	
	
Omplaceringsskyldighet	föreligger	inte	mellan	kommunen	och	bolaget.	
	
Anställningstid	enligt	lagen	om	anställningsskydd	skall	beräknas	för	all	tid	i	den	
kommunala	koncernen	(varmed	avses	kommunen	och	kommunens	direkt	eller	
indirekt	ägda	bolag).	Detta	gäller	både	vid	turordningsberäkning	inför	eventuell	
uppsägning	och	kvalificeringstid	för	återanställning.	Företrädesrätt	följer	
bestämmelserna	i	lagen	om	anställningsskydd.	

17.	 Arbetsgivarpolitisk	konsultation	
Bolaget	skall	ha	möjlighet	att	nyttja	kommunens	personalchef	konsultativt	för	råd	
och	stöd,	utbildning,	information	m	m	på	motsvarande	sätt	som	gäller	för	den	övriga	
kommunala	koncernen.	

18.	 Arbetsgivarorganisation	m	m	
Bolaget	skall	tillhöra	den	arbetsgivarorganisation	som	centralt	överenskommits	
mellan	arbetsmarknadens	parter.	

19.	 Kollektivavtal	m	m	
Bolaget	skall	teckna	det	kollektivavtal	som	överenskommits	centralt	mellan	
arbetsmarknadens	parter.	I	övrigt	skall	kollektivavtal	av	principiell	art	godkännas	av	
moderbolaget.	
	
Förhandlingsöverenskommelser	i	arbetsgivarärenden	av	principiell	art	rörande	
bolaget	skall	godkännas	av	moderbolaget.	
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20.	 Pensions‐	och	försäkringsfrågor	

Samverkan	och	samordning	skall	ske	vad	gäller	pensions‐	och	försäkringsfrågor	
inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	innan	beslut	
fattas	inom	området.	

21.	 Arbetsgivargåvor	
Ensidiga	arbetsgivargåvor	som	till	exempel	förtjänstmedalj	och	pensionsgåva	skall	
utges	lika	i	hela	den	kommunala	koncernen.	

	 Övrigt	

22.	 Revisorer	och	lekmannarevisorer	
Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) 
rekommendation om gemensam revision tillämpas. 
 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att i årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.	

23.	 Upphandling	
För	upphandling	gäller	lagen	om	offentlig	upphandling.	Samordning	och	samverkan	
skall	ske	utifrån	lagens	krav	och	skall	för	övrigt	eftersträvas	och	utvecklas	inom	hela	
den	kommunala	koncernen.	
Bolaget	lyder	under	Lagen	om	offentlig	upphandling	i	försörjningssektorn	(LUF).	
Samordnade	upphandlingar	inom	kommunkoncernen	skall	eftersträvas.	

24.	 Samordning	och	samverkan	inom	IT‐området	
Samverkan	och	samordning	av	IT‐satsningar	och	strategiska	frågor	skall	ske	
eftersträvas	inom	hela	den	kommunala	koncernen.	Moderbolaget	skall	konsulteras	
innan	viktigare	beslut	fattas	inom	IT‐området.	Bolaget	skall	tillämpa	de	
policyprogram,	reglementen	och	riktlinjer	inom	IT‐området	som	moderbolaget	
anvisar.	

25.	 Samordning	av	administrativa	rutiner	och	system	
Bolaget	skall	utforma	sina	administrativa	rutiner	och	system	i	enlighet	med	
moderbolagets	anvisningar	i	fall	då	moderbolaget	finner	det	vara	till	gagn	för	
koncernnyttan.	
Samverkan	och	samordning	skall	eftersträvas	inom	den	kommunala	koncernen	när	
så	är	möjligt	och	är	till	gagn	för	koncernnyttan.	

26.	 Arkivreglemente	
Kommunens	arkivreglemente	gäller	för	bolagets	dokumenthantering.	

 
 
__________ 
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Uppdrag som vice 

ordförande i kommunens 

bolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 49 Dnr 00049/2017 991 

 Dnr 000097/2016 998 

 Dnr 00098/2016 994 

 Dnr 00099/2016 993 

 

De kommunala bolagens bolagsordningar har reviderats. Kommunstyrelsen 

har föreslagit kommunfullmäktige att anta bolagsordningarna. 

 

I samtliga bolagsordningar har föreslagits att tillsättande av vice ordförande 

beslutas av bolagsstämman i det fall respektive bolag anser att en sådan 

behövs. Ändringen innebär, i det fall fullmäktige fastställer 

bolagsordningarna, att funktionen som vice ordförande i kommunens bolag 

upphör. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Under förutsättning att fullmäktige beslutar fastställa reviderade 

bolagsordningar, upphör uppdragen som vice ordföranden i samtliga 

bolag från och med respektive bolags bolagsstämmor. 

 

_____ 

 

 
 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderade ägardirektiv 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 

ordinarie ledamot i 

kommunfullmäktige 

- Margoth Holmqvist 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kf §  Dnr 00359/2016 102 

 

Margoth Holmqvist (v) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 

 

 

Justerandes sign  
 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Enledigande från uppdrag 

som ersättare i 

kommunfullmäktige 

- Mats Klockljung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 53 Dnr 00041/2017 102 

 

Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Mats Klockljung beviljas begärt entledigande. 

2. Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 

 

_____ 

 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Entledigande som 

ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen 

- Kristina Bäckström  

Ks § 51 Dnr 00358/2016 102 

 

Kristina Bäckström (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kristina Bäckström beviljas begärt entledigande. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen 

Ks § 52 Dnr 00358/2016 102 

 

Kristina Bäckström (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Bjarne Hald (c) 

Pernilla Granberg (c), som idag är ersättare, väljs som ordinarie ledamot. 

Kristina Bäckström (c) väljs som ersättare efter Pernilla Granberg. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Pernilla Granberg (c) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kristina Bäckström (c) väljs som ersättare efter Pernilla Granberg. 

 

_____ 
 

Justerandes sign  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Enledigande från uppdrag 

som ordinarie ledamot i 

socialnämnden 

- Mats Klockljung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 54 Dnr 00041/2017 102 

 

Mats Klockljung (c) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i socialnämnden. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Mats Klockljung beviljas begärt entledigande. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordinarie ledamot i 

socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 55 Dnr 00291/2016 102 

 

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande ledamot i 

socialnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Leif Rönnqvist (s) väljs som ordinarie ledamot. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Leif Rönnqvist (s) väljs som ordinarie ledamot i socialnämnden. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordförande i 

socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 56 Dnr 00291/2016 102 

 

Henning Åhman (s) har begärt och beviljats entledigande som ordförande i 

socialnämnden från och med 2017-01-01. Annika Öberg (m) har utsetts till 

ordförande i socialnämnden för tiden fram till och med 2017-02-28. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Leif Rönnqvist (s) väljs som ordförande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Leif Rönnqvist (s) väljs som ordförande i socialnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av vice ordförande i 

socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 57 Dnr 00135/2016 102 

 

Ingrid Tagesdotter (v) har begärt och beviljats entledigande som ordförande i 

socialnämnden. Karin Lindgren (s) har utsetts till vice ordförande för tiden 

2017-01-01--02-28. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Karin Lindgren (s) väljs som vice ordförande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Karin Lindgren (s) väljs som vice ordförande i socialnämnden. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
 

 

  

PLAN69
Textruta
vice ordförande i
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Val av ordinarie ledamot i 

barn-och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 58 Dnr 00293/2016 102 

 

Anneli Jorsell (s) har begärt och beviljats entledigande i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Tycho Johansson (s), som idag är ersättare, väljs som ordinarie ledamot. 

Marcus Davidsson (s) väljs som ersättare efter Tycho Johansson.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Tycho Johansson (s) väljs som ordinarie ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

2. Marcus Davidsson (s) väljs som ersättare efter Tycho Johansson. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i barn-och 

utbildningsnämnden 
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Pethra Backteman (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Naemi Forsgren (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Naemi Forsgren (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ks § 60 Dnr 00274/2016 102 

 

Johnny Bäckström (s) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Bernt Vikström (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bernt Vikström (s) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordinarie ledamot 

och ersättare i 
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Johan Lundgren har begärt och beviljats entledigande i kommunstyrelsen. 

 

Förslag under sammanträdet 

 

Lotta Åman (s) 

Björn Lundberg (s), som idag är ersättare, väljs som ordinarie ledamot. 

Kristina Taimi (s) väljs som ersättare efter Björn Lundberg. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Björn Lundberg (s) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kristina Taimi (s) väljs som ersättare efter Björn Lundberg. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Partiell inlösen av 

pensionsskuld 2016 för 
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Ks § 61 Dnr 00340/2016 024 

 

I delårsbokslut per 2016-06-30 redovisar Arvidsjaurs kommun en utfästelse 

om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 191 Mkr 

inklusive löneskatt. 

 

När åtagandet förfaller till betalning medför detta kostnader för kommunen. 

För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en så 

kallad partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern 

försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala 

åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde. 

 

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen. Inlösen innebär att 

man låter resultaträkningen belastas av kostnader som i annat fall skulle 

belastat kommande års resultat. Inlösensförfarandet innebär också att 

kommunen själv, för ett år i taget, avgör omfattningen av den tidigarelagda 

betalningen och därmed kostnaden. 

 

Den partiella inlösen, inklusive löneskatt, 2016 föreslås finansieras genom att 

ianspråkta del av överskott som beräknas bli upp till 30 Mkr. 

 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger resultatmässig 

effekt 2017. Dock inte fr o m 2018 om föreslagen lag träder i kraft. 

 

Möjlighet att genomföra inlösen för 2016 krävde ett beslut under samma år. 

Kommunstyrelsens ordförande har, tillsammans med kommunfullmäktiges 

presidium och kf’s partigruppledare, i beslut gett ekonomichefen klartecken 

att utföra inlösen för 2016. 

 

Fullmäktige har att fatta formellt beslut om partiell inlösen av pensionsskuld 

för år 2016. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Björn Lundberg (s) väljs som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Kristina Taimi (s) väljs som ersättare efter Björn Lundberg. 

 

_____ 

Justerandes sign 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 

Utdragsbestyrkande 
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Arvidsjaurs kommun 	Delegeringsbeslut 
Årviesjdvrien kommuvdna 

§ 10 

Nämnd/Styrelse 	r Kommunstyrelsen  

Datum 
2016-12-13 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

Beslutsfat 

an 
Kommunstyrelsens ordförande 

Mat ot Holmqvi t 

	

j„k  b6 ( 	3717  
h 	thffi 

	

Vänsterpartiet 	 L beralerna 

Peter Rydfjäll 
Kf s ordförande 

k  ,  .  (e-7 	6)2) A~-, 
Sven-Olov Granlund 
Kf's 1:e vice ordförande Kf s 2:e vice ordförande 

Föredragande 
	

Sara Ek1und 

Bjarne Hald 
Centerpartiet 

Amiika Öberg 
Moderaterna 

2. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas  

Arendegrupp 

Partiell inlösen av pensionsskuld 2016 

Ärendebeskrivning, se bilaga. 

1. Partiell inlösen får ske under 2016 för pensionsutfästelser intjänade före 1998 
med belopp upp till 30 Mkr inld löneskatt. 



Arvidsjaurs kommun 
Ärviesjcivrien kommuvdna 

Datum 

2016-12-07 

Kommunfullmäktige 

KOMMUNSTYRELSEN 

Inkom: 2016-12-07 

Dur  00340/2016 -024 

Handläggare 

Direktval 

Partiell inlösen av pensionsskuld 2016 

I delårsbokslut per 2016-06-30 redovisar Arvidsjaurs kommun en utfåstelse om 
framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 191 Mkr inklusive 
löneskatt. 
När åtagandet förfaller till betalning medför detta kostnader för kommunen. 
För att över tiden belasta kommunens ekonomi på ett jämnare sätt kan en sk parti ell 
inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern försäkringsgivare ges i 
uppdrag att förvalta medel för delar av det totala åtagandet, samt att hantera 
utbetalningen till den enskilde. 

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen. Inlösen innebär att man låter 
resultaträkningen belastas av kostnader som i annat fall skulle belastat kommande års 
resultat 
Inlösensförfarandet innebär också att kommunen själv, för ett år i taget, avgör 
omfattningen av den tidigarelagda betalningen och därmed kostnaden. 

Den partiella inlösen, inklusive löneskatt, 2016 föreslås finansieras genom att 
ianspråkta del av överskott som beräknas bli upp till 30 Mkr. 

Arvidsjaurs kommun har en möjlighet att genomföra inlösen så att kostnaden belastar 
2016, under förutsättning att beslut fattas enligt detta förslag under 2016. 
Inlösensbeloppet belastas med särskild löneskatt för pensionskostnader om 24,26 %. 

Inlösen av pensioner för anställda som redan gått i pension ger resultatmässig effekt 
2017. Dock inte fr o m 2018 om föreslagen lag träder i kraft. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Partiell inlösen får ske under 2016 för pensionsutfåstelser intjänade före 1998 med 
belopp upp till 30 mkr inklusive löneskatt. 

Guvi- 
Sara Eklund 
Ekonomichef 

Bilaga: Vad är en pensionsskuld? 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Plusgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 	 kornmun@arvidsjaur.se 	 600 68-4 



Vad är en pensionsskuld? 

En pensionsskuld är ett åtagande om framtida pension. Alla kommuner och landsting 
har pensionsskulder som byggts upp genom åren. "Fordringsägarna" är anställda och 
tidigare anställda som efter pensioneringen ska få ut sin kommunala tjänstepension. 

Pensionsutbetalningarna ökar kraftigt när de stora årskullarna födda på 1940- talet går 
i pension. För att undvika att växande pensionsutgifter tränger ut annan kommunal 
verksamhet försöker allt fler kommuner och landsting omfördela sina 
pensionskostnader över tiden. Tanken är att betala något mer i dag för att undvika 
stora kostnadsökningar längre fram. 

Förr var det ovanligt att kommuner eller landsting avsatte pengar för att klara 
framtida pensionsutbetalningar. Dessa utbetalningar hanterades löpande efter hand 
som de dök upp. Det innebar i praktiken att kostnaderna för pensionerna sköts över 
till kommande generationer. Numera är det en vanlig uppfattning att vade generation 
ska bära sina egna pensionskostnader. 

Ett problem är att det är svårt att förutse exakt vad pensionsåtagandena kommer att 
kosta olika år. Kostnaderna beror bland annat på pensionsåldern. En annan faktor som 
påverkar — eftersom pensionen betalas ut livsvarigt — är hur länge pensionstagarna 
lever. Pensionskostnaderna blir mindre än beräknat om de som har rätt till pension 
råkar dö tidigt. Omvänt kan pensionskostnaderna bli större än beräknat om de som är 
berättigade till kommunal pension lever länge. 

Två delar av pensionsskulden 

Pensionsskulden kan delas in i två delar: Den ena delen utgörs av pensionsrätter som 
tjänats in framtill och med 1997. Denna del kallas formellt inte för "skuld" utan för 
"ansvarsförbindelse" eftersom den redovisas utanför kommunernas eller landstingens 
balansräkning. 

Den andra delen är de pensionsåtaganden som byggts upp från 1998 och framåt. 

I slutet av 1990-talet infördes ett balanskrav som innebär att kommuner och landsting 
inte får lov att gå med underskott. Om de ändå går med underskott måste detta 
regleras inom en tvåårsperiod. 
Samtidigt som balanskravet infördes bestämdes att kommunernas och landstingens 
pensionsskulder ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Denna innebär 
att pensionsrätter som intjänats från 1998 och framåt måste redovisas på 
resultaträkningen, medan pensionsrätter som intjänats tidigare inte ska redovisas utan 
tas upp som en ansvarsförbindelse. Skulder som redovisas som en ansvarsförbindelse 
påverkar inte resultatet. Däremot påverkar utbetalningar från ansvarsförbindelsen 
resultatet. Avsikten med blandmodellen är att underlätta för kommuner och landsting 
att klara balanskravet. 

Nya regler fr o m 2018 

Fr o m 2018 väntas en kommunal redovisningslag träda i kraft. En ny regel föreslås 
som innebär att ansvarsförbindelse för pensioner lyfts in i balansräkningen. Detta 
innebär att betalningar av pensioner fr o M lagens ikraftträdande behandlas som 
amorteringar och påverkar därför inte resultatet, men väl likviditet, med betalningar 
av pensioner från den tidigare ansvarsförbindelsen. 
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