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D a g o r d n i n g 
 

Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen 
 

1. Upprop 
2. Anmälan av jäv 
3. Val av protokolljusterare samt tidpunkt för justering 
4. Meddelandeärenden 
5. Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
6. Tillsyn och uppföljning inom området för skydd mot olyckor och krisberedskap 
7. Nominering av begravningsombud 
8. Medfinansiering av projektet ”Service i samverkan” tillsammans med Hela Sverige ska leva 
9. Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel 
10. Hälso- och trygghetsrådets organisation 
11. Firmatecknare för Arvidsjaurs kommun 
12. Kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid  
13. Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten, för Arvidsjaurs kommun och dess bolag 
14. Medlemsavgift 2018 – Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 
15. Ekonomisk uppföljning månadsvis 2017 

 
Ärenden som inte är offentliga 
 
Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 
16. Motion - Återinför Fixartjänsten 
17. Begäran om tilläggsanslag till utökning av administrativt stöd för socialtjänstens chefer 
18. Upphävande av beslut - Bolagspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag 
19. Policy för representation 
20. Riktlinjer för representation 
 

 

Offentligt sammanträde 
 

Allmänheten är välkommen att närvara vid 
kommunstyrelsens sammanträde under 
punkterna 1-15.  

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, 
Solstrålen 

 

Tid: 9 maj 2017, Kl 08.30 
 

Kl 13.00-14.30 Besök på Tallbackaskolan 
 

Ledamöter kallas 
 

Ersättare underrättas 
 

Samåkning till sammanträdet ska ske i största möjliga 
mån. 



 
Information och rapporter/diskussionspunkter 
 
1. Skriftlig information – Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden med anledning av genomlysning av 

grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun 
2. Information samhällsbyggnadskontoret 
3. Tema – HR-enheten – Utfall av centrala förhandlingar 
 
4. Kommunchefens rapport 
5. Bolagsinformation 
6. Budgetinformation 
 
 
Arvidsjaur 2017-05-03 
 
 
MARCUS LUNDBERG Inga Sandström 
Ordförande Sekreterare 
 



Kommunfullmäktiges styrkort 2016-19 
 
 

Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid 
 

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun 
 
 
 

MEDBORGARE / 
KUND 

UTVECKLING / 
TILLVÄXT 

EKONOMI MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Kommunfullmäktiges mål: 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

God ekonomisk 
hushållning 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsgivare  

Fokusområde: 

Utveckla medborgar-/ 
kunddialog 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företagande 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö 

    

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet 
 



 
Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2016--2019 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och 
kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Kommunstyrelsens mål Ett högre genomsnittligt totalindex än riket 

utifrån SCB:s medborgarundersökning 
Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i 
riket 

Snitt i riket Över snitt i 
riket 

Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör 
referensvärde för kommande år. 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Kommunstyrelsens mål Förbättra näringslivsklimatet så att 

Arvidsjaurs kommun år 2019 i Svensk 
Näringslivsranking har en placering bättre än 
100 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Ranking plats 
251 eller 
högre 

Ranking plats 
201-250 plats 

Ranking plats 
200 eller lägre 

Jämförelsevärde Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års 
undersökning. 

Perspektiv Ekonomi 

KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Skapa minst fyra interna eller externa 

samarbetsaktiviteter som ger positiv 
ekonomisk effekt 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller 0-100 tkr 101-249 tkr 250 tkr < 
Jämförelsevärde Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde 

ej finns.  

Perspektiv Arbetsgivare 

KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s 

HME-modell ska genomsnittlig totalindex 
vara högre än riket 

Bedömning Röd Gul Grön 

Bedömningsintervaller Under snitt i 
riket 

Snitt i riket Översnitt i 
riket 

Jämförelsevärde Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej 
finns. Hösten 2015 genomförs en 
undersökning som kommer att utgöra 
referensvärde inför 2016 års mätning. 
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4 
 
 
Meddelandeärenden 

Ks §  Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Dom - Ansökan om tillstånd till kameraövervakning på Hotell Laponias 

högsta balkong, (Dnr 4/2017)  
- Förvaltningsrätten i Norrbotten 
 

* Beslut - Ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare (Dnr 
24/2017) 

- Länsstyrelsen i Norrbotten 
 

* Beslut om höjning av ersättning för ideellt arbete i bygdemedel  
(Dnr 107/2015) 

- Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
* Beslut om tillstånd för digitala evenemangsskyltar (Dnr 105/2017) 
- Trafikverket 
 
* Uppföljning av intern kontrollplan 2016-12-31 Mbhn 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-03-15 § 9 
 
* Intern kontrollplan 2017- Mbhn 
- Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-03-15 § 10 
 
* Cirkulär 17:11 - Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:13 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:15 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser samt bilagor till AB 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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forts. Ks §  Expedierat per e-post om inget annat anges. 

 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 17:16 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad – med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:17 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Protokoll 2017-02-21 

- Akademi Norr 
 
* Skrivelse om tänkta besparingar inom äldreomsorgen 

- PRO Arvidsjaur 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Ks §  
I Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott §§ 17-21 2017 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Personalchef Ulrica Lundgren 
 Tillsvidareanställning §§ 2-2 2016 
 
 Kommunchef Ulf Starefeldt 
 Tillsvidareanställning §§ 2-2 2017 
 
 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 7-10 2017 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 3-6 2017 
 

 Bitr Samhällsbyggnadschef Åsa Andersson 
 Tillsvidareanställning §§ 1-2 2017 
 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström 
 Verksamhetsstöd till föreningar  §§ 1-2 2017 
 

 Planingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till Polisen angående upplåtelse  §§ 6-9 2017 
 av offentlig plats 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Tillsyn och uppföljning 
inom området för skydd 
mot olyckor och 
krisberedskap (Dnr 456-
3878-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00101/2017 170 
 
Med stöd av 5 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 53 
§ 5 p. förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har Länsstyrelsen, 
den 14 juni 2016, genomfört tillsyn och uppföljning av Arvidsjaurs 
kommun. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen, utifrån den riskbild som råder i 
kommunen, i huvudsak bedriver ett godkänt arbete inom området skydd 
mot olyckor. Dock ska kommunen, senast 2017-05-19, göra en redovisning 
till Länsstyrelsen gällande den bemanningsförändring som gjorts i 
Glommersträsk avseende orsak till förändringen, eventuella konsekvenser 
på förmågan till räddningsinsats samt när förändringen beslutades i 
kommunen. Kommunen ska också anta ett nytt handlingsprogram för 
aktuell mandatperiod snarast möjligt. Dessa samt ytterligare åtgärder som 
särskilt kommer att följas upp finns beskrivna under Länsstyrelsens samlade 
bedömning. 
 
När det gäller uppföljning av arbetet med krisberedskap bedömer 
Länsstyrelsen att kommunen har sådana brister att kommunen ska ta fram 
en plan för när bristerna ska vara åtgärdade. Åtgärdsplanen ska redovisas till 
Länsstyrelsen senast den 2017-05-19. 
 
Räddningschef Henric Hellander har inlämnat skrivelse i ärendet. 
 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
  



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 

 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-04-25 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Henric Hellander 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Direktval 
 
 
 
 
 

Svar till Länsstyrelsen gällande tillsyn och uppföljning inom området för skydd 
mot olyckor och krisberedskap  
 
LSO 
Gällande bemanningsförändringen i Glommersträsk från ett befäl och två brandmän 
(1+2) till tre brandmän utan befäl (0+3). 
 
Det finns inget beslut i kommunen gällande bemanningsförändringen och därför 
heller inget genomförandedatum. 
En sådan bemanningsförändring innebär att ett befäl måste ansluta från annan station 
under pågående insats alternativt skötas från distans då lagen kräver en 
räddningsledare vid varje räddningsinsats. 
Personantalet som rycker ut från Glommersträsk är fortfarande tre personer. 
För kommunen som helhet så skall det enligt handlingsprogrammet finnas 1+4 i 
Arvidsjaur och 1+2 i Glommersträsk. Detta innebär totalt 2+6. 
 
Arvidsjaurs kommun har infört en kombinerad ledningsbil och offensiv enhet. Det är 
en personbil som rycker ut med en anspänningstid på 90 sekunder. Vid alla larm i 
Glommersträsk rycker ledningsbilen ut och agerar då räddningsledare. Även 
Arvidsjaurs enhet 1+4 rycker ut när larmet går i Glommersträsk.  
Detta innebär att kommunen har en räddningsstyrka på 2+7. Detta ska då ställas mot 
tidigare styrka på 2+6. 
 
Kommunen kommer under året att ge samtliga brandmän i Glommersträsk en 
arbetsledarutbildning för att de skall kunna utföra korrekta riskbedömningar och fatta 
beslut i väntan på att befäl från Arvidsjaur är på plats. 
Under kommande år skall även fordonsparken i Glommersträsk att bytas ut mot en 
offensiv enhet och en tankbil för att bättre möta den rådande riskbilden med 
omfattande träindustri. 
 
Sammantaget anser kommunen att förmågan till räddningsinsatser har stärkts efter 
vidtagna åtgärder enligt ovan. 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-04-25 
 

Dnr 00101/2017 -170 



 

 

 2 (2) 

LEH 
Kommunen har haft krisberedskapssamordnare/räddningschef som en tjänst. Den 
tjänsten blir nu vakant. I samband med att ny räddningschef ska tillsättas så kommer 
krisberedskapen att flyttas.  
Den nya krisberedskapssamordnaren kommer få i uppgift att åtgärda de brister och 
synpunkter Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut. 
Krisberedskapssamordnaren skall ha en ordinarie plats i kommunens ledningsgrupp 
för att tydliggöra vikten och säkerställa att kommunen jobbar med krisberedskap.  
 
 
Henric Hellander 
Räddningschef 
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BESLUT 	 1 (8) 

Datum 	 Diarienummer 

2017 -03 - 07 	456-3878-2016 

Tillsyn och uppfelljning inom området fdr skydd mot olyckor och 
krisberedskap 

Beslut 

Med stöd av 5 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 53 § 5 p. 
förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion har Länsstyrelsen, den 14 juni 2016, 
genomfört tillsyn och uppföljning av Arvidsjaur kommun. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen, utifrån den riskbild som råder i kommunen, i 
huvudsak bedriver ett godkänt arbete inom området skydd mot olyckor. Dock ska 
kommunen, senast 2017-05-19, göra en redovisning till Länsstyrelsen gällande den 
bemanningsförändring som gjorts i Glommersträsk avseende orsak till förändringen, 
eventuella konsekvenser på förmågan till räddningsinsats samt när förändringen 
beslutades i kommunen. Kommunen ska också anta ett nytt handlingsprogram för 
aktuell mandatperiod snarast möjligt. Dessa samt ytterligare åtgärder som särskilt 
kommer att följas upp finns beskrivna under Länsstyrelsens samlade bedömning. 

När det gäller uppföljning av arbetet med krisberedskap bedömer Länsstyrelsen att 
kommunen har sådana brister att kommunen ska ta fram en plan för när bristerna ska 
vara åtgärdade. Åtgärdsplanen ska redovisas till Länsstyrelsen senast den 2017-05-19. 
Åtgärder som bör prioriteras finns beskrivna under Länsstyrelsens samlade bedömning. 

Läusstyrelsens samlade bedämning 

Länsstyrelsen anser at-1 det finns utvecklingsområden som Länsstyrelsen även 
fortsättningen kommer att följa och som kommunen speciellt bör uppmärksamma i sitt 
vidare arbete inom skydd mot olyckor och krisberedskap. 

Under tillsynen yppmärksammades en del utvecklingsområden och utifrån dessa 
kommer fäljande åtgärder att särskilt föllas upp: 

• Kommunen ska, senast 2017-05-19, redovisa till Länsstyrelsen orsaken till den 
bemanningsförändring som gjorts i Glommersträsk, dess eventuella 
konsekvenser på förmågan till räddningsinsats samt när förändringen beslutades 
i kommunen. 

• Kommunen ska, snarast möjligt, anta ett nytt handlingsprogram för aktuell 
mandatperiod. 

• Kommunen bör utveckla rutiner för hur arbetet med handlingsprogram ska 
fungera i kommunen. 

• Kommunen bör utveckla tillsynsverksamheten både när det gäller kvalitet och 
tillsynsförrättarnas kompetens. Det bör också göras särskilda satsningar när det 
gäller tillsyn av farliga verksamheter, enligt 2 kap 4§ LSO. 

POSTADRESS 	 BESÖKSADRESS 	TELEFON 	 TELEFAX 	 E-POST 	 INTERNET 

971 86 Luleå 	Stationsgatan 5 	010-225 50 00 	 norrbottenglausstyrelsen.se 	Www.lnusstyrelsen.se/norrbotten  
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• Kommunen bör upprättat rutiner på hur man ska följa upp och utvärdera 
verksamheten avseende rengöring och brandskyddskontroll för att säkerställa att 
kommunens ansvar tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. 

• Kommunen bör utveckla sitt arbete med olycksundersökningar för att detta ska 
blir en del av kommunens arbete med skydd mot olyckor. 

Åtgärder som bör prioriteras inom krisberedskapsområdet är: 

• Kommunen ska fastställa ett styrdokument för krisberedskap enligt 
överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommuners arbete 
med krisberedskap. Detta innefattar att beskriva vilka åtgärder kommunen ska 
vidta för att reducera risker och öka krishanteringsförmåga samt hur kommunen 
ska fullgöra sina åtaganden enligt kommunöverenskommelsen. 

• Styrdokumentet ska redovisa hur kommunen avser att använda den statliga 
ersättningen. 

• Kommunen ska fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser där 
kommunen beaktar det geografiska områdesansvaret, dvs, hur kommunen ska 
samverka och samordna åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 

Bakgrund till tillsyn och uppföljning 
Länsstyrelsen ska, enligt 5 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
genomför tillsyn över kommunens efterievnad av LSO. Länsstyrelsen ska också, enligt 
53 § 5 p. förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, följa upp kommunens 
tillämpning av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Länsstyrelsens handläggning 
Tillsyns- och uppföljningsbesöket genomfördes av handläggarna Ulrica Fjällman och 
Rikard Aspholm från Länsstyrelsen. 

Under tillsynen diskuterades bland annat kommunens organisation för skyldigheterna 
enligt LSO, tillsynsverksamhet, rengöring och brandskyddskontroll. 

Under uppföljningen diskuterades främst kommunens styrning av kommunens 
krisberedskapsarbete. 

Vid besöket representerades Arvidsjaurs kommun av Lotta Åman, ordförande 
kommunstyrelsen, Åsa Johansson, förvaltningschef och Henric Helander, 
räddningschef. 
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Skäl till Länsstyrelsens beslut gällande tillsyn enligt LSO 

Organisation 

När det gäller räddningstjänstens organisation så har det de senaste året skett en del 
positiva förändringar. Bland annat har kommunen tidigare köpt räddningschefstjänsten 
av Arjeplogs kommun men har, sedan hösten 2015, en egen räddningschet Vidare har 
räddningstjänsten blivit en egen förvaltning från att tidigare tillhört miljö-, bygg-, trafik-
och räddningsförvaltningen. Länsstyrelsen menar att det är viktigt med en stabil och 
fungerande organisation där man har möjlighet att utföra ålagda arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen poängterar vikten av att kommunen fortsätter den 
positiva utvecklingen av räddningstjänstverksamheten som man har påbörjat och 
Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis fälja denna utveckling. 

Handlingsprogram 

Enligt 3 kap 3§ och 3 kap 8§ LSO ska kommunen ha handlingsprogram för 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

Kommunen har inte antagit något handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018 och 
man har inte heller följt upp och utvärderat målen i handlingsprogrammet för förra 
mandatperioden. Kommunen ska därför, snarast möjligt, anta ett nytt handlingsprogram 
för denna mandatperiod. Handlingsprogrammet kan med fördel gälla ett år in på 
kommande mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med 
Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver utveckla rutiner för hur arbetet med 
handlingsprogram ska fungera i framtiden. Handlingsprogram ska antas för varje 
mandatperiod och vara kommunens styrdokument för hur man tänker arbeta med skydd 
mot olyckor inom kommunen under gällande mandatperiod. Länsstyrelsen menar att en 
bred och tvärsektoriell samverkan inom kommunen är en förutsättning för ett 
fungerande arbetet när det gäller kommunens trygghet och säkerhet och det är därför 
viktigt att kommunens olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande 
verksamheten samordnas både när det gäller LSO och LEH. Det är också viktigt att 
målen i handlingsprogram följs upp och utvärderas. 

Räddningstjänstens ffirinåga 

Enligt 3 kap. 8 § LSO ska en kommun ha ett handlingsprogram för räddningstjänst som 
bi.a. anger vilka resurser kommunen har. Innan programmet antas av kommun-
fullmäktige ska samråd ha skett med bl.a. Länsstyreisen. Kommunen har inget nytt 
handlingsprogram för aktuell mandatperiod utan det är handlingsprogrammet från 2012 
som fortfarande är gällande. Enligt detta handlingsprogram ska bemanningen på 
deltidsstationen i Glommersträsks vara 1+2 och inte 0+3 som bemanningen är idag. När 
denna förändring har skett kunde inte kommunen svara på vid tillsynsbesöket dock kan 
det konstateras att inget samråd har skett med berörda gällande denna förändring. 
Länsstyrelsen är kritisk till att kommunen genomfört väsentliga förändringar utan att 
samråd skett med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen önskar därför, senast 2017-05-19, en 
skriftlig beskrivning gällande bemanningsförändringen, orsak till förändringen, dess 
eventuella konsekvenser på förtnågan till räddningsinsats samt när förändringen 
beslutades i kommunen. 
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Tillsyn 

Enligt 5 kap. 1§ LSO ansvarar kommun för tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
inom kommunens område. Kommunen anser inte att de har haft en fungerande 
tillsynsverksamhet de senaste åren. Ansvarig nämnd har inte heller särskilt följt upp 
detta även om de fått en årlig rapportering avseende en begränsad, icke fungerande 
tillsynsverksamhet. Kommunen anser dock att tillsynsverksamheten idag har utvecklats 
positivt. Vidare har man, enligt kommunen, börjat använda föreläggande som verktyg 
vid tillsynerna. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen fortsätter sitt positiva arbete med att 
utveckla tillsynsverksamheten både när det gäller kvalitet på tillsynerna och 
tillsynsförrättarnas kompetens. Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen bör göra 
särskilda satsningar när det gäller tillsyn av farliga verksamheter, enligt 2 kap. 4§ LSO. 
Kommunen har t.ex. inte gjort någon bedömning gällande 2:4 verksamheternas 
skyldigheter att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och 
egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga 
skador på människor och miljö. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen t.ex. genom sin 
samverkan inom Norra Lapplands räddningstjänst region (tidigare SAMLAS), utvecklar 
rutiner för hur man, mellan kommunerna, kan nyttja varandras tillsynsförrättare. Ett 
sådant arbete kan vara en viktig kompetenshöjande åtgärd för tillsynsförrättarna i alla 
berörda kommuner samtidigt som det kan vara enklare att genomföra tillsyn i en annan 
kommun. Detta utifrån att man, oftast i mindre kommuner, kan ha en personlig relation 
till de olika verksamhetsutövarna. 

Länsstyrelsen ser positivt att kommunen börjat använda föreläggande eftersom det är ett 
juridiskt bindande dokument som ger ägaren eller verksamhetsutövaren en möjlighet att 
överklaga beslutet samtidigt som bristernas allvarlighet tydligt framkommer. 

Rengöring och brandskyddskontroll 

Enligt 3 kap. 4§ LSO är det kommunens ansvar för att rengöring och brandskydds-
kontroll sker inom kommunen. Kommunen har avtal med en entreprenör, Sotarmästare 
Robert Bergman AB, som utför kommunens uppgifter gällande rengöring och 
brandskyddskontroll. Kommunen uppger att de har fungerande rutiner gällande 
återrapportering av entreprenörens arbete och att man är ägare av kontrollboken. 

Länsstyrelsen konstaterar dock att kommunen har brister i uppföljningen av verksamhet 
avseende rengöring och brandskyddskontroll. Länsstyrelsen ser därför att kommunen 
upprättat rutiner på hur man ska följa upp och utvärdera denna verksamhet för att 
säkerställa att kommunens ansvar tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. 

Olycksundersökningar 

Enligt 3 kap 10§ LSO ska kommunen se till att en olycka undersöks för att i skälig 
omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
Enligt kommunen gör man inte gjort några fördjupade olycksundersökningar. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla sitt arbete med olycksundersökningar 
för att detta ska blir en del av kommunens arbete med skydd mot olyckor. Vidare ska 
resultaten av genomförda olycksundersökningar följs upp, förmedlas och diskuteras i 
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den egna verksamheten. Länsstyrelsen vill också poängtera vikten av att återkoppling 
sker till den politiska ledningen i kommunen. Länsstyrelsen menar att resultatet av 
olycksundersökningarna bLa. ska vara ett underlag till kommunens riskinventering, 
räddningstjänstens övningsverksamhet och för att förbättra framtida räddningsinsatser. 
Genom att kontinuerligt lära av olyckor som inträffar kan kommunen förebygga nya 
olyckor och samtidigt lindra konsekvenserna av olyekor som kan komma att inträffa. 

Länsstyrelsen anser att kommunen med fördel kan samarbeta med övriga kommuner i 
länet eller i annat län när det gäller att få kompetent personal att utföra olycks-
undersökningar. 

Skäl till Länsstyrelsens beslut gällande uppfdljning av LEH 

Enligt 1 kap. 1 § LEH ska kommuner minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå 
en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap (datum: 2013-05-17, dnr. 
SKL 12/6159, MSB 2012-5541) ska kommunfullmäktige fastställa mål och riktlinjer för 
kommunens arbete med krisberedskap. I överenskommelsen återfinns mål för 
uppgifterna i LEH: risk- och sårbarhetsanalys, plancring, utbildning och övning, 
rapportering och höjd beredskap. 

Styrdokument för krisberedskap 

Arvidsjaurs kommuns styrdokument för krisberedskap är fastställt av kommunens 
personal- och arbetsutskott. Enligt reglementet för kommunstyrelsen (KS) i Arvidsjaurs 
kommun är KS ansvarig för uppgifter enligt LEH och utgör kommunens 
krisledningsnämnd. Enligt kommunstyrelsens clelegationsordning har KS delegerat ett 
antal ärenden till personal- och arbetsutskottet, ingen av de delegerade ärendena rör 
uppgifterna i LEH, däremot har utskottet delegation avseende beslut i ärenden av allmän 
karaktär och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

• Länsstyrelsen anser att Arvidsjaurs kommun bör fastställa styrdokumentet i 
behörig instans. 

Kommunen ska med beaktande av kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ta fram ett 
styrdokument för kommunens krisberedskap. Kommunens plan för extraordinära 
händelser (2 kap 1§ 2 m LEH) ska vara en del av styrdokumentet. Styrdokumentets 
innehåll framgår av kommunöverenskommelsen. 

I Arvidsjaurs kommuns plan för hantering av extraordinära händelser, som innehåller 
kommunens styrdokument för krisberedskap, beskriver kommunen åtgärder som ska, 
behöver eller bör genomföras. Syftet med styrdokumentet är att beskriva vilka åtgärder 
som ska ske under mandatperioden. 

• Länsstyrelsen anser att Arvidsjaurs kommun bör särskilja på hur kommunen styr 
arbetet med krisberedskap och hur kommunen planerar att hantera extraordinära 
händelser. Kommunen ska utforma ett styrdokument för krisberedskap och som 
en del av detta, eller som ett fristående dokument, utforma en plan för hantering 
av extraordinära händelser. 
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• Kommunens styrdokument för arbetet med krisberedskap ska beskriva vilka 
åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. Länsstyrelsen anser att 
styrdokumentet inte bör beskriva åtgärder som kommunen inte fattat beslut om. 

Enligt 5 kap 1 § LEH ska kommuner få ersättning av staten för kostnader för 
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH. 

Enligt kommunöverenskommelsen ska kommunen i styrdokumentet beskriva hur 
ersättningen ska användas och särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska 
användas. 

I Arvidsjaurs kommuns styrdokument återfinns en redogörelse för hur ersättningen 
beräknas samt principerna för användning av ersättningen. Hur kommunen avser att 
använda ersättningen under mandatperioden framgår inte. 

• Arvidsjaurs kommuns styrdokument ska redovisa hur kommunen avser att 
använda den statliga ersättningen under den mandatperiod som styrdokumentet 
avser. 

Plan för hantering av extraordinära händelser 

Enligt 2 kap 1 § LEH ska kommuner med beaktande av RSA för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 

En plan för hantering av extraordinära händelser ska enligt kommunöverenskommelsen 
beskriva hur kommunen organiserar sig, leder, samordnar, samverkar samt säkerställer 
samband för att hantera en extraordinär händelse. 

Arvidsjaurs kommuns plan för extraordinära händelser beskriver översiktligt 
organisationen och rapporteringsansvaret till Länsstyrelsen samt beskriver att det ska 
finnas en krisledningsplan i kommunen. Enligt planen för extraordinära händelser ska 
krisledningsplanen redogöra för reglemente för kommunens krisledningsgrupp, 
krisledningsnämnd och informationsenhet. 

Kommunen har antagit en krisledningsplan. Krisledningsplanen innehåller dels mål för 
verksamheten, t.ex. målet med krishanteringssystemet är att minska risken för och 
konsekvenserna av, allvarliga kriser i samhället, dels beskrivningar av bernanning och 
ansvar för den särskilda ledningsgruppen. Krisledningsplanen anger att enligt 
kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd. 
Krisledningsplanen redogör dock inte i övrigt för reglementet för krisledningsnämnden 
(vilket den ska enligt kommunens plan för hantering av extraordinära händelser). 

• Länsstyrelsen uppfattar att Arvidsjaurs kommun har blandat styrning av 
krisberedskapen (t.ex. målformuleringar) med planeringen av hur kommunen 
ska hantera kriser (uppgifter och organisationsbeskrivningar). Länsstyrelsen 
anser att Arvidsjaurs kommun bör samla styrningen av krisberedskapsarbetet i 
kommunens styrdokument för krisberedskap. Kommunen bör vidare samla sin 
plan för hantering av extraordinära händelser i ett huvuddokument. Bilagor och 
underdokument kan användas för uppgifter som är föremål för revidering, så 
som checldistor och bemanningsplan. 

• Arvidsjaurs kommun ska enligt 2 kap 2 § LEH ha en krisledningsnämnd. 
Nämnder ska ha ett reglemente. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
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säkerställa att det finns ett reglemente för krisledningsnämnden samt att 
hänvisningar till reglementet sker på ett korrekt sätt. 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Enligt 1§ LEH ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA). 

Enligt 4 § MSBFS 2015:5 ska kommunen senast den 31 oktober under det första 
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera 
resultatet av arbetet med RSA till Länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige i Arvidsjaurs kommun har den 23 juni år 2015 fastställt RSA och 
rapporterat den till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har granskat hur Arvidsjaurs kommuns 
RSA uppfyller kraven i LEH, MSBFS 2015:5 med föreskrifter och allmänna råd. 
Sammanställning av Länsstyrelsens granskning framgår av bilaga 1. 

• Länsstyrelsen anser bland annat att Arvidsjaurs kommun behöver vidareutveckla 
arbetet med att beskriva hur identifierade risker kan påverka den egna 
verksamheten samt att kommunen behöver utveckla beskrivningen av 
kommunen med fokus på kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Geografiskt områdesansvar 

Eriligt 2 kap 7 § LEH ska kommuner inorn sitt geografiska område i fråga om 
extraordinära händelser i fredstid verka för att 1) olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 2) de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, 
och 3) information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Varken kommunens plan för hantering av extraordinära händelser eller kommunens 
krisiedningsplan beskriver hur kommunen, vid kriser, ska arbeta för att uppfylla sitt 
geografiska områdesansvar enligt LEH. 

• Länsstyrelsen anser att kommunens plan för hantering av extraordinära 
händelser ska beskriva hur kommunen planerar att samverka och samordna 
krishanteringsåtgärder med lokala aktörer enligt kornmunens geografiska 
områdesansvar. 

Höjd beredskap 

Enligt 3 kap 1 § LEH ska kommuner vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap. Enligt kommunöverenskommelsen är målet för 
kommunens arbete med höjd beredskap att 1) säkerställa att VMA (viktigt meddelande 
till allmänheten) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare 
underhålls samt 2) säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande 
kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 

Arvidsjaurs kommuns plan för extraordinära händelser, som också fungerar som 
styrdokument för krisberedskapen, redovisar kommunens ansvar för anläggningar för 
utomhusvarning. 
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• Länsstyrelsen anser att det av kommunens styrdokument ska framgå hur 
kommunen ska säkerställa att krisledningen har grundläggande kunskaper om 
kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 

De som deltagit i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Anders Öhlund med Ulrica Fjällman som 
föredragande. I handläggningen av ärendet har handläggare Rikard Aspholm deltagit. 

Bilagor 
Bilaga 1. Granskning av Arvidsjaur kommuns risk- och sårbarhetsanalys. 
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Granskning av Arvidsjaurs kommuns risk- och sårbarhetsanalys 
Granskningen följer de 7 punkter i 4 § MSBFS 2015:5 enligt vilka kommuner ska 
redovisa sina risk- och sårbarhetsanalyser till Länsstyrelsen. 
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1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 
Enligt 2 kap 1 § LEH ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. 

Enligt 4 § 1 p. MSBFS 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla en beskrivning av kommunen och dess geografiska 
område. 

Enligt de allmänna råden i MSBFS 2015:5 syftar redovisningen till att ge 
grundläggande information om kommunen, bör följande redovisas: 

• Kommunens ansvarsområde och uppgifter 
• Kommunens organisation inklusive hel- eller delägda bolag och 

förbundssamarbeten. 
• Vilka författningar som har beaktas i redovisningen av risk- och 

sårbarhetsanalysen. 
• övergripande beskrivning av kommunens geografiska område såsom geografi, 

demografi, infrastruktur och näringsliv. 
Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs kommunens egen 
verksamhet? 

Ja Redovisningen innehåller ett 
organisationsschema som övergripande 
beskriver hur kommunens verksamhet är 
uppdelad. 

Enligt föreskrift Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs kommunens 
geografiska område? 

Ja Beskrivningen bör syfta till att sätta 
redovisningen i ett sammanhang och skulle 
tjäna på att ytterligare utveckla 
förutsättningar kopplat till risker och 
förmågor. 

Enligt allmänna råd Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs kommunens 
ansvarsområde och uppgifter? 

Nej. Kommunens uppgifter i 
krishanteringssystemet beskrivs inte. 
Gällande ansvar enligt LE11 nämns endast 
kravet på att sammanställa en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Beskrivs kommunens hel- och 
delägda bolag och 
förbundssamarbeten? 

Ja Kommunala bolag framgår av 
organisationsschemat. 

Beskrivs vilka författningar 
som har beaktats i 
redovisningen? 

Ja. Kommunen hänvisar till LEH och MSBFS 
2015:5. 

Ges övergripande beskrivning 
av kommunens geografiska 
område såsom geografi, 
demografi, infrastruktur och 
näringsliv? 

Ja 
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2. Beskrivning av arbetsprocess och metod 
EnIigt 4 § 2 p. MSBES 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla en beskrivning av arbetsprocess och metod. 

Enligt de allmänna råden i MSBFS 2015:5 syftar redovisningen till att ge information 
om redovisningens riktighet. Följande bör redovisas. 

• Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet. 
• De metoder som använts i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. 
• De interna, externa och privata aktörer som deltagit i arbetet. 
• Vilket material och underlag som använts för arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalysen. 
• Gjorda avgränsningar med motiv. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
- - - 
Enligt föreskrift Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs arbetsprocess? Ja Arbetsprocessen beskrivs om än något 

kortfattat. Bland annat är det oklart hur 
många underliggande risk- och 
sårbarhetsanalyser som gjorts och hur 
urvalet av risker till den sammanställda 
analysen gått till. 

Beskrivs metod? Ja En mycket kortfattad beskrivning av 
metoden. Av redovisningen framgår dock 
inte vad de olika nivåema för sannolikhet 
och konsekvens innebär. Kategorierna som 
beskrivs i konsekvensbedömningen 
(bilaga) förklaras inte och inte heller hur de 
använts. Hur de kritiska beroendena har 
identifierats beskrivs inte. 
Resultatet av steg 5, förmågebedömning, i 
metoden redovisas inte i risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Enligt allmänna råd Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs interna, externa och 
privata aktörer som deltagit i 
arbetet? 

Delvis Kommunen redovisar att kommunens 
samhällsviktiga verksamheter deltagit i 
arbetet. 
All kommunal samhällsviktig verksamhet i 
uppräkningen kopplar dock inte till 
organisationsschemat, vilket gör att det inte 
är helt enkelt att utläsa vilka interna 
verksarnhetsdelar som deltagit i arbetet. 

Beskrivs vilket material och 
underlag som använts för 
arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen? 

Delvis Det anges att de kommunala 
samhällsviktiga verksamheterna har 
genomfört risk- och sårbarhetsanalyser 
som har utgjort underlag till kommunens 
sammanställda risk- och sårbarhetsanalys. 

Beskrivs gjorda avgränsningar? Nej 
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Beskrivs motiv till giorda 
	

Nej 
avgränsningar?  

3. Identifierad samhälisvikfig verksamhet inom kommunens geografiska område. 
Enligt 4 § 3 p. MSBFS 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område. 

Enligt de allmänna råden i MS13FS 2015:5 bör redovisningen utgå från nedanstående 
sektorer och funktioner 

• Samhällssektor 
• Viktiga samhällsfunktioner 
• Samhällsviktig verksamhet 

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga 
samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som 
samhällsviktig. 

För kommuner bör lokalt sarnhällsviktig verksamhet redovisas. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
- - - 
Enligt föreskrift Uppfyllt Kommentar 
Redovisas identifierad 
samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens organisation? 

Delvis Den identifierade samhällsviktiga 
verksamheten redovisas på nivån "viktig 
sannhällsfunktion", alltså en mer 
övergripande nivå. Kommunen har 
redovisat "avfall" som en samhällsviktig 
verksamhet, en beskrivning som bör 
utvecklas för att det ska vara möjligt att 
förstå vad kommunen avser. 

Redovisas identifierad 
samhällsviktig verksamhet 
inom kommunens geografiska 
område? 

Ja. Redovisningen görs på ett så övergripande 
sätt att det är svårt att tolka denna i ett 
sammanhang. Vissa av de identifierade 
samhällsviktiga verksamheterna är snarlika 
de samhällssektorer som återfinns i de 
allmänna råden i MSBFS 2015:5. Exempel 
på detta är livsmedelsförsörjning, 
eldistribution och transport. 

Enligt allmänna råd Uppfylit Kommentar 
Används nivåerna 
samhällssektor och viktiga 
samhällsfunktioner vid 
redovisning av identifierad 
samhällsviktig verksamhet? 

Nej 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 
Enligt 4 § 4 p. MSBFS 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla identifierade kritiska beroenden för kommunens  
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samhällsviktiga verksamhet. 

Enligt de allmänna råden i MSBFS 2015:5 bör redovisningen utgå från kritiska 
beroenden som rör den samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv förvaltar, 
bedriver eller äger. Inklusive bolag, förbund eller andra samarbetsformer. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
- - - 
Enligt .föreskrift Uppfyllt Kommentar 
Redovisas kritiska beroenden 
för kommunens identifierade 
samhällsviktiga verksamhet? 

Delvis Redovisningen innehåller svaga kopplingar 
mellan identifierad samhällsviktig 
verksamhet och kritiska beroenden. De 
identifierade kritiska beroendena är 
övergripande beskrivna och skillnaden 
mellan samhällssektorer och 
samhällsviktig verksamhet är otydlig. 

Enligt allmänna råd Uppfyllt Kommentar 
- - - 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens 
geografiska område 
Enligt 2 kap 1 § LEH ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Enligt 4 § 5 p. MSBES 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla identifierade och analyserade risker för kommunen och 
kommunens geografiska område. 

Enligt de allmänna råden i MSBES 2015:5 bör redovisningen av delas in i 
riskidentifiering och riskanalys och omfatta såväl kommunens egen verksamhet som det 
geografiska området. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömuing 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen? 

Ja 

Beskrivs hur de extraordinära 
händelserna kan påverka 
kommunens verksamhet? 

Nej Beskrivningama av hur kommunens 
verksamhet påverkas är i de flesta fall 
otydliga och övergripande. För risken 
långvarigt avbrott i 
dricksvattenförsörjningen återfinns ingen 
beskrivning av hur kommunens verksamhet 
påverkas. I beskrivningen av risken Smitta 
människor finns ett avsnitt om hur 
samhället och kommunen påverkas, vilket 
är ett exempel på hur kommunen kan 
förtydliga sin bedömning av hur 
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kommunens egen verksamhet påverkas och 
som kan användas för fier identifierade 
risker. 

Har de identifierade 
extraordinära händelserna och 
dess påverkan på kommunens 
verksamhet värderats? 

Delvis Kommunen har värderat de identifierade 
extraordinära händelserna men de är oklart 
om det gjorts en värdering av påverkan på 
kommunens verksamhet. 

Enligt föreskrift Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs vilka risker som kan 
inträffa i kommunens 
geografiska område? 

Ja Beskrivningarna av riskerna är generella 
och utgår från ett brett perspektiv där det är 
otydligt vad som är påverkan på 
kommunens verksamhet och påverkan på 
samhället i övrigt. 

Enligt allmänna råd Uppfyllt Kommentar 
Innehåller risk- och 
sårbarhetsanalysen en 
riskidentifiering (riskkällor, 
grovt beskrivna scenarier)? 

Ja Riskkällor förekommer i beskrivningarna 
av de olika identifierade riskerna och i 
vissa fall lämnas grovt beskrivna scenarier, 
i andra fall redovisas olika förutsättningar 
kopplat till risken. 

Innehåller risk- och 
sårbarhetsanalysen en 
riskanalys (utförligt beskrivna 
scenarier)? 

Nej 

Bedöms sannolikhet för 
identifierade risker? 

Ja Sannolikhetsbedömningen redovisas i 
bilaga och för vissa identifierade risker 
kommenteras även skälen till bedömningen 
i beskrivningen av risken. 

Bedöms konsekvenser för liv 
och hälsa, samhällets 
funktionalitet, grundläggande 
värden samt skador på 
egendom och miljö? 

Ja Enligt bilagan har dessa faktorer vägts in, 
det är dock oklart hur och begreppen 
återkommer vi vissa fall i beskrivningen av 
de identifierade riskerna. 

6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 
kommunen och dess geografiska område 
Enligt 4 § 6 p. MSBFS 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla en beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område. 

Enligt de allmänna råden i MSBFS 2015:5 bör redovisningen av sårbarheter och brister 
bedömas och beskrivas med utgångspunkt i de kritiska beroenden och de risker som 
identifierats enligt punkterna 4 och 5 i analysen. Även sårbarheter och förmågebrister 
som framkommit vid inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt 
analysarbete bör beskrivas. Beskrivningen bör kunna läggas till grund för arbete med att 
identifiera, föreslå och vidta åtgärder. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
- - - 
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Länsstyrelsen 
Norrbotten 

Enligt färeskrift Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs identifierade 
sårbarheter för kommunens 
verksamhet (med utgångspunkt 
från identifierade 
risker/extraordinära händelser)? 

Ja I beskrivningen av identifierade risker 
kommenteras sårbarheter, som sedan 
återkommer i redovisningen av 
identifierade sårbarheter. 

Beskrivs identifierade 
sårbarheter inom kommunens 
geografiska område (med 
utgångspunkt från identifierade 
risker/extraordinära händelser)? 

Nej Sårbarheterna kopplar främst till 
kommunens verksamhet. För riskerna 
Bränslebrist och Långvarigt avbrott i 
elförsörjningen kommenteras sårbarheter 
inom privat verksamhet, dessa tas dock 
inte med i beskrivningen av identifierade 
sårbarheter. 

Enligt allmänna rezd Uppfyllt Kommentar 
Beskrivs identifierade brister i 
kommunens krisberedskap med 
utgångspunkt i indikatorer 
enligt MSBFS 2015:5? 

Nej Detta är inte ett krav eftersom 
redovisningen av dessa ska ske vid ett 
senare tillfälle jämfört med redovisningen 
av risk- och sårbarhetsanalysen men det 
kan vara ett stöd för kommunens egen 
analys och för egen uppföljning att arbeta 
med indikatorerna även i risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat 
Enligt 1 kap 1 § LEH syftar lagen till att kommuner ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Enligt 4 § 7 p. MSBFS 2015:5 ska kommunens rapportering av resultatet av risk- och 
sårbarhetsanalysen innehålla behov av åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat. 

Enligt de allmänna råden i MSBFS 2015:5 kan redovisningen avse behov av 
kompetenshöjande åtgärder (utbildning och övning) eller tekniska åtgärder. 
Indikatorerna för bedömning av generell krisberedskap kan användas som stöd för att 
identifiera behov. Redovisningen kan inkludera behov av åtgärder utanför kommunens 
egen verksamhet. 

Kontrollmoment Länsstyrelsens bedömning 
Enligt LEH Uppfyllt Kommentar 
Identifieras åtgärder för att 
minska sårbarheten i 
kommunens verksamhet? 

Ja Under rubriken Behov av åtgärder 
redovisar kommunen en lista på åtgärder 
med anledning av identifierade brister och 
sårbarheter. 

Identifieras åtgärder för att 
säkerställa en god förmåga att 
hantera krissituationer? 

Delvis Vissa av de listade åtgärderna kan kopplas 
till kommunens förmåga att hantera 
krissituationer och att de genomförs skulle 
sannolikt stödja kommunens förmåga. 
Dock har kommunens förmåga att hantera 
krissituationer inte behandlats på något 
tydligt sätt i redovisningen vilket medför 
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att det är svårt att uttolka hur dessa 
åtgärder skulle påverka kommunens 
förmåga. 

Enligt föreskrift Uppfyllt  
Ja 

Kommentar  
De flesta av de listade åtgärderna kan 
kopplas till de risker och sårbarheter som 
redovisats. 

Har de identifierade åtgärderna 
en koppling till risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat? 
Enligt allmänna rtid Uppfyllt Kommentar 
Finns en koppling mellan 
indikatorema för genere11 
krisberedskap och identifierat 
behov av åtgärder? 

Nej 

Beskrivs åtgärder utanför 
kommunens verksamhet? 

Ja I den mån att kommunen pekar på behov 
av samverkansråd och samverkansavtaI. 

Förkortningar 
LEH 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

MSBFS 2015:5 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbarhetsanalyser. 
Allmänna råd 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om kommuners 
risk- och sårbarhetsanalyser. 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25  
 

7 
 
 
Nominering av 
begravningsombud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00331/2016 102 
 
Begravningar och begravningsp1atser sköts oftast av församlingar inom 
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Enligt begravningslagen ska 
Länsstyrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådnings-
organisationer tillfälle att skicka in förs1ag på lämpliga personer för 
uppdraget. Länsstyrelsen i Norrbotten förordnar begravningsombud i 
Norrbottens och Västerbottens län. 
 
Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad 
person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom 
ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, 
livsåskådningar och begravningsseder. 
 
Länsstyrelsen förordnade 2015-01-27 Lars Ralph som begravningsombud 
enligt 10 kap 2 § begravningslagen. Förordnandet omfattar Arvidsjaurs 
församling. Lars Ralph har begärt entledigande från uppdraget. 
Länsstyrelsen entledigade 2016-12-22 Lars Ralph från och med 
1 januari 2017. 
 
Arvidsjaurs kommun saknar begravningsombud i dagsläget.  
Länsstyrelsen vill ge kommunen tillfälle att föreslå personer som skulle 
kunna vara lämpliga för uppdraget. Förordnandet sträcker sig till och med 
december 2018. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Ingen nominering har lämnats. 

2. De politiska partierna uppmanas att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 maj söka vidare efter lämplig kandidat till 
uppdraget. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-02-15 § 21 
Skrivelse från Länsstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Medfinansiering av 
projektet ”Service i 
samverkan” tillsammans 
med Hela Sverige ska leva 
 

Au § Dnr 00102/2017 008 
 
Kristina Grubbström, kultur- och integrationschef/Landsbygdsamordnare, 
har inlämnat skrivelse angående medfinansiering av projektet ”Service i 
samverkan” tillsammans med Hela Sverige ska leva. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om medverkan i serviceprojekt 
inklusive transportlösningar i samverkan med andra kommuner i länet. 
Dessa ansökningar har inte blivit beviljade och nu ska ”Hela Sverige ska 
leva” (HSSL) ansöka om ett stort projekt som skall genomföras i två 
kommuner i vardera sex län. I Norrbotten vill HSSL satsa i Piteå och 
Arvidsjaurs kommun. 
 
”Service i samverkan” 
Projektansökan har en total budget på drygt 19 miljoner kronor. 
I utlysningen från Tillväxtverket krävs en offentlig medfinansiering på 25 % 
av projektbudgeten. Det innebär att HSSL kommer att söka 14 367 000 
kronor  från Tillväxtverket. Resten, 4 790 000 kronor måste man 
medfinansiera själva. 
 
Projekttiden beräknas till 26 månader under tre kalenderår, 2017-2019. 
 
Medfinansiering 
HSSL nationellt medfinansierar med 865 tkr. 
De sex ingående länsavdelningarna i HSSL medfinansierar 
414 tkr var = 2 484 tkr. 
De tolv kommunerna medfinansierar med 120 tkr var = 1 440 tkr. 
 
Resurser 
En projektkoordinator anställs på 100 %. För varje medverkande kommun 
kommer det också att anställas en processledare på 50 % tjänst under hela 
projekttiden. 
Processledaren arbetar med flernivåsamverkan i kommunen vilket 
finansieras av projektet. I ansökan finns även 100 tkr avsatta för att skapa en 
lokal servicelösning i varje kommun. 75 tkr för investeringar och 25 tkr för 
en person som kallas lokal samordnare för servicelösningen. 
 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till; 
. Hela Sverige Ska Leva 
. Kristina Grubbström 
 

forts. Au § 
 
Projektet kommer att arbeta mycket med att bygga hållbara strukturer med 
de lokala utvecklingsgrupperna och det lokala näringslivet och kommunen. 
I projektet vill man ta fram lokala serviceplaner för landsbygden i varje 
kommun. Parallellt kommer lokala servicelösningar att initieras i alla 
kommunerna. Under hela projektet kommer det att utbytas erfarenheter 
mellan alla tolv deltagande kommunerna och de sex 
regionerna/länsstyrelserna. Nya metoder, modeller och arbetssätt för 
flernivåansökan kommer att skapas, dokumenteras och spridas efter 
projektet. 
 
Ekonomisk analys 
120,0 tkr fördelat på tre kalenderår kan tas ur landsbygdsmedlen som finns 
avsatta. För detta får kommunen 100 tkr för utvecklandet av lokala 
servicelösningar på landsbygden samt en 50% tjänst som processledare 
under projekttidens 26 månader med start hösten 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Arvidsjaurs kommun deltar i projektet ”Service i samverkan” för åren 

2017-2019. 

2. Medfinansiering sker med 40,0 tkr per under projekttiden. 

3. Pengarna tas från ansvar 3000, verksamhet 038. 

_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Bankgiro 
 
933 81  ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 5143-7903 
 

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-03-27 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Kristina Grubbström 
Kultur- och integrationschef/Landsbygdsamordnare 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
 
 
 
 

Medfinansiering av projektet ”Service i samverkan” tillsammans med Hela Sverige 
ska leva 
Dnr 108/2017 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut om medverkan i serviceprojekt inkl 
tranpsortlösningar i samverkan med andra kommuner i länet. Dessa ansökningar har 
inte blivit beviljade och nu ska ”Hela Sverige ska leva” (HSSL) ansöka om ett stort 
projekt som skall genomföras i två kommuner i vardera sex län. I Norrbotten vill 
man satsa i Piteå och Arvidsjaurs kommun. 
 
”Service i samverkan” 
Projektansökan har en total budget på drygt 19 miljoner kronor. 
I utlysningen från Tillväxtverket krävs en offentlig medfinansiering på 25 % av 
projektbudgeten. Det innebär att HSSL kommer att söka 14 367 000 kronor  från 
Tillväxtverket. Resten, 4 790 000 kronor måste man medfinansiera själva. 
 
Projekttiden beräknas till 26 månader under tre kalenderår, 2017-2019. 
 
Medfinansiering 
Hela Sverige ska leva nationellt medfinansierar med 865 tkr. 
De sex ingående länsavdelningarna i Hela Sverige ska leva medfinansiera  
414 tkr var = 2 484 tkr. 
De tolv kommunerna medfinansierar med 120 tkr var = 1 440 tkr. 
 
Resurser 
En projektkoordinator anställs på 100 %. För varje medverkande kommun kommer 
det också att anställas en processledare på 50 % tjänst under hela projekttiden. 
Processledaren arbetar med flernivåsamverkan, etc i kommunen. Det finansieras av 
projektet. I ansökan finns även 100 tkr avsatta för att skapa en lokal servicelösning i 
varje kommun. 75 tkr för investeringar och 25 tkr för en person som kallas lokal 
samordnare för servicelösningen. 
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Kort sammanfattning av arbetet 
Projektet kommer att arbeta mycket med att bygga hållbara strukturer med 
flernivåsamverkan mellan den första nivån, de lokala utvecklingsgrupperna och det 
lokala näringslivet och kommunen. Vi vill ta fram lokala serviceplaner för 
landsbygden i varje kommun. Parallellt kommer lokala servicelösningar att initieras 
i alla kommunerna. Under hela projektet kommer det att utbytas erfarenheter mellan 
alla tolv deltagande kommunerna och de sex regionerna/länsstyrelserna. Nya 
metoder, modeller och arbetssätt för flernivåansökan kommer att skapas, 
dokumenteras och spridas efter projektet. 
Vi ser det som ett projekt med många vinnare. Framförallt de medborgare som bor 
på landsbygden i de tolv kommunerna, men även för kommunens servicearbete och 
planering. Vi är också övertygade om att det kommer att stärka den regionals 
serviceplaneringen över tid. 
 

2. Ekonomisk analys 
120.0 tkr fördelat på tre kalenderår föreslås tas ut landsbygdsmedlen som finns 
avsatta. 
För detta får kommunen 100 tkr för utvecklandet av lokala servicelösningar på 
landsbygden samt en 50% tjänst som processledare under projekttidens 26 månader 
med start hösten 2017. 
 

3. Miljöaspekt 
---- 

 
4. Barn- och ungas delaktighet 

---- 
 

5. Övrigt 
---- 
 

6. Slutsats samt förslag till beslut 
Detta projket skulle vara utmärkt som en förstärkning till det påbörjade 
utvecklingsarbetet med Landsbygdsrådet och byarnas egna önskemål om 
utveckling. Den samordnande resurs som finns på kommunen har ej utrymme för 
direkt arbete med byautveckling av olika slag och med den 50% processledar 
tjänsten som varje kommun får har vi mycket bättre möjligheter att verka. 
Dessutom finns pengar avsatta i varje kommun för att skapa lokala servicelösningar, 
75 tkr för investeringar och 25 tkr för en lokal samordnare för servicellösningen. 
 
Förslag till beslut: 
Arvidsjaurs kommun deltar i och medfinansierar ”Service i samverkan” med 40.0 
tkr per år under projekttiden som är 26 månader under 2017-2019, ansvar 3000, vht 
038. 
 

 
Kristina Grubbström 
Kultur- och integrationschef/Landsbygdsamordnare 



 

 

 

                                                                                                          Till intresserade kommuner 

 

 

 

Service i samverkan – ett gemensamt projekt för innovativa och 
flexibla servicelösningar 
 

Hela Sverige ska leva genomförde under 2015/ 2016 en nationell förstudie ”Utveckling av lokalt 
anpassade servicelösningar” som avslutades i våras. Flertalet workshops och möten visade på att det 
viktigaste vi inledningsvis kan göra är att utveckla innovativa modeller så att samverkan mellan 
lokalsamhället (lokala utvecklingsgrupper m.fl.) och kommunen fungerar bra. 

 

God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att skapa miljöer där 
det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva företag. För medborgaren är det till exempel 
möjligheten att kunna handla mat, tanka bilen, besöka vårdcentral och uträtta post‐, bank och 
apoteksärenden inom rimliga avstånd från hemmet av stort värde. Kommunernas centrala betydelse 
måste framhållas. Många kommuner står inför stora utmaningar och därmed ökar också behovet av 
nya, innovativa och flexibla lösningar inom serviceområdet.  

 

Utvecklingen när det gäller tillgång till kommersiell och offentlig service ser mycket olika ut i landet. 
Därför bör lösningarna för att tillhandahålla servicen utformas olika. Det är viktigt att insatserna 
ligger i linje med regionala strategier. För att utveckla lösningar som är hållbara över tid krävs att 
initiativen prioriteras i den kommunala planeringen. Till exempel i kommunens serviceplan som tas 
fram i samverkan mellan lokalsamhälle och kommun. Otraditionella lösningar och nytänkande, 
liksom kommunernas samverkan med andra parter, flernivåsamverkan, har visat sig förbättra 
tillgängligheten till service. 

 

Genom att bygga en struktur och ett arbetssätt för en återkommande dialog med kommunen i en 
medskapande process i framtagande av kommunala planer behöver modeller utvecklas och prövas i 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-04-06 
 

Dnr  00102/2017 -008 



 

 

ett antal kommuner. Planerna är också ett underlag när de regionala planerna och 
serviceprogrammen skapas. 

Att hitta modeller för flernivåsamverkan mellan de olika aktörerna borde vara ett första steg. Med 
den enskilde kommuninnevånaren i fokus så behövs modeller för hur kommunens serviceplaner och 
övriga kommunala planer tas fram i ett medskapande tillsammans med den första nivån. 

 

Vad är det projektet vill göra 

 Hela Sverige ska leva ska söka projektfinansiering hos Tillväxtverket, med regional och lokal 
medfinansiering, för ett projekt som kan drivas under 2 år i sex län och i tolv kommuner. I 
Norrbotten är Arvidsjaur och Piteå kommuner aktuella och intresserade att medverkan. 

 I var och ett av de sex länen anställer Hela Sverige ska leva och länsbygderåd en 
processledare som på halvtid ska arbeta operativt i kommunen med 
lokalsamhället/byautvecklingsgrupperna och i nära samverkan med kommunens 
representanter.  

 Projektet ska utveckla och implementera innovativa och flexibla service lösningar för alla. 

 Stärka planearbetet genom medskapande processer mellan lokal och kommunal nivå 

 Verka för stad och land i balans 

 Stärka länens/regionernas planeringsunderlag  

 Efter projekttiden ska modeller och metoder spridas till fler kommuner. 

 

Målen i projektet är inte enbart att skapa service eller konkreta servicepunkter lokalt. Det viktigaste 
målet är att skapa nya hållbara strukturer för flernivåsamverkan. Tanken är att de nya strukturer vi 
hjälps åt att skapa ska leda fram till bra lokal service genom servicepunkter och annat. 

 

Vi hoppas att din kommun är intresserad av denna spännande fråga och därför vill vara med och 
bana mark och tillsammans med oss utveckla innovativa och flexibla servicelösningar för 
landsbygden. Den övergripande finansieringen för hela projektet som Hela Sverige ska leva ska söka 
från Tillväxtverket kräver lokal och regional medfinansiering.  

Därför föreslår vi Arvidsjaurs kommun att medfinansiera med 40 000 kr år 2017, 40 000 kr 2018 och 
40 000 kr för 2019. Sammanlagt 120 000 kr baserat på tre kalenderår. 

 

 

Hela Sverige ska levas Norrbottens kontaktpersoner  

 Lars Bergström Hela Sverige ska leva Norrbotten, 073 – 038 23 11 alt 
lars.bergstrom@helasverige.se  

 Bertil Degerlund, Hela Sverige ska leva Norrbotten, 070 ‐ 696 29 52 alt 
bertil.degerlund@helasverige.se 
 

   



 

 

   torsdag den 6 april 2017 
 
Avsiktsförklaring för deltagande i projektet ”Service i samverkan”. 
Under förutsättning att projektet beviljas av Tillväxtverket. 

 
……………………..kommun kommer att aktivt delta i och medfinansiera projektet Service i 
samverkan med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som projektägare och 
stödmottagare. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket genom utlysningen: Utveckling av 
lokala servicelösningar. Projekttid 2017-2019. Totalt 26 månader under tre år. 
 
Medfinansiering 
Arvidsjaurs kommun kommer att medfinansiera projektet med 40 000 kr/år. Totalt 120 000 
kr. Medfinansieringen rekvireras av projektägaren Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
vid tre tillfällen. Se separat medfinansieringsintyg. 
1 juni 2017   40 000 kr 
1 januari 2018  40 000 kr 
1 januari 2019  40 000 kr 
 
Deltagande i projektarbete 
……………………kommun kommer att delta aktivt i genomförandet av projektet under hela 
projektperioden enligt bifogad projektplan. 
 
Projektägarens insats enligt projektplanen. 
Riksorganisationen anställer en processledare med hjälp av länsorganisationen på 50 % i två 
år som operativt jobbar i kommun enligt projektplan.  
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsätter en nationell samordnare som stöd till de 
regionala samordnarna. 
Den nationella samordnaren samordnar de regionala processledare i ett nätverk under hela 
projekttiden för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. 
Processledaren dokumenterar och rapporterar kontinuerligt enlig plan. 
 
Ort och datum  
…………….. torsdag den 6 april 2017   
 
 
xxxxxxxxxxxxxxKommun 
 
Organisationsnummer xxxxxxxxxxxx 
 
…………………………………………..   
 
 
…………………………………………..   
Namnförtydligande    
 
Avsiktsförklaringen har upprättats i två exemplar varav Projektägaren behåller ett ex och kommunen 
behåller ett ex. 



 

Sida 1(1)  På www.tillvaxtverket.se finns adresserna till våra nio kontor. 

 
 

	

Medfinansieringsintyg 
Förbindelse av medfinansiär av projekt inom Tillväxtverkets program 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stämpel 

 
 
 

Försäkran 
Härmed försäkrar undertecknad att projektet (projektnamn)  Ärende‐ID (fylls i av Tillväxtverket) 
 

Service i samverkan 
 

           

med stödmottagare 

Hela Sverige ska leva 

kommer att medfinansieras med totalt SEK 

Etthundratjugotusen kronor (120 000 kr)  

 
 

Finansiering  Kronor 

Kontant insats   

2017  40000 

2018  40000 

2019  40000 
Bidrag i annat än pengar  Timkostnad  Antal timmar   

                                               

                       

                       

Total finansiering  120 000 

 
 
 
Underskrift 
Företags‐/Organisationsnamn  Organisationsnummer 

Arvidsjaurs kommun  212000‐2650 

Ort och datum 

           

Behörig firmatecknare  Namnförtydligande 
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ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25  
 

9 
 
 
Riktlinjer för bidrag ur 
vattenregleringsmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00309/2016 003 
 
Vattenkraftverken betalar varje år ut pengar som kompensation till de 
kommuner som berörs av vattenreglering, så kallade 
vattenregleringsmedel / bygdemedel. Pengarna betalas ut av 
Länsstyrelsen i samråd och efter de regler kommunen har beslutat. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24§ 29 om ny fördelning av 
pengarna. 50% reserverades till ”Främjande av sysselsättning och 
näringsliv” och 50% till ”Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och 
gemensamma intressen i kommunen”. 
Tidigare har fördelningen i många år varit 75% respektive 25%. 
 
Utfallet av sökta vattenregleringsmedel visar att organisationer och 
föreningar på landsbygden inte söker pengarna i den utsträckning som var 
väntat. 2016 har ingen sökt pengarna. 
 
Av tradition har bygdemedlen använts till medfinansiering av projekt 
knutna till näringslivet. I dag saknas delar av medfinansiering för dessa 
projekt. 
 
Med anledning av ovanstående har kommunstyrelsens ordförande 
Lotta Åman föreslagit en återgång till tidigare fördelning, 75% till 
”Främjande av sysselsättning och näringsliv” och 25% till 
”Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i 
kommunen”. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-12-12 § 42 att inhämta landsbygdsrådets 
synpunkter. 
 
Arvidsjaurs landsbygdsråd har 2017-03-21 § 5 lämnat yttrande i ärendet. 
De föreslår att riktlinjerna ska vara oförändrade. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Riktlinjerna för bidrag ur vattenregleringsmedel kvarstår oförändrade. 
 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Arvidsjaurs Landsbygdsråd 
Tjänsteskrivelse Lotta Åman 

Utdragsbestyrkande 
 

  



ARV1DSJAURS KOMMUN 
Årviesjdvrien kommuvdna 

Mötesanteckningar 
Sammanträdesdatum Blad 

Arvidsjaurs landsbygdsråd 2017-03-21 	 9 

ArVICSJEW,'j 	;un 
Kommun3lyre;san 

2017 -04- 0 

3ÖVZO.16 

Remiss — Ändrade förslag Vattenkraftverken betalar varje år ut pengar som kompensation till de 
till regler för ansökan ur 	kommuner som berörs av vattenreglering, så kallade vattenregleringsmedel 
vattenregleringsmedel 	/ bygdemedel. Pengarna betalas ut av Länsstyrelsen i samråd och efter de 

regler kommunen har beslutat. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24§ 29 om ny fördelning av 
pengarna. 50% reserverades till "Främjande av sysselsättning och 
näringsliv" och 50% till "Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och 
gemensamma intressen i kommunen". Tidigare har fördelningen i många år 
varit 75% respektive 25%. 

Utfallet av sökta vattenregleringsmedel visar att organisationer och 
föreningar på landsbygden inte söker pengarna i den utsträckning som var 
väntat. I år har ingen sökt pengarna. 

Av tradition har bygdemedlen använts till medfinansiering av projekt 
knutna till näringslivet. I dag saknas delar av medfinansiering för dessa 
projekt. 

Med anledning av ovanstående har kornmunstyrelsens arbetsutskott 
diskuterat en återgång till tidigare fördelning, 75% till "Främjande av 
sysselsättning och näringsliv" och 25% till "Tillväxtbefrämjande aktiviteter 
För allmänna och gemensamma intressen i kommunen". 

Arbetsutskottet har skickat förslaget till ändringar i reglerna till 
landsbygdsrådet på remiss. 

Synpunkter har inlänmats av Abbolitiäsk med onmejd. De anser att 
reglerna ska kvarstå som de är idag. De anser också att ansöknings- och 
redovisningsförfarandet är onödigt krångligt. 

Beslut 

1. Arvidsjaurs landsbygdråds remissvar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott är att reglerna inte ska ändras. 

2. Kristina Grubbström får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för att 
höra om det går att förenkla ansöknings- och redovisningsförfarandet. 

§ 5  

Utdragsbestyrkande randes sign Beslutsunderlag 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-23  
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Hälso- och trygghetsrådets 
organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00238/2016 001 
 
En översyn av folkhälsoarbetet har initierats av rådets ordförande eftersom 
delar av organisationen inte har fungerat tillfredsställande.  
 
Beslut om översyn togs på Hälso- och trygghetsrådets sammanträde 
2016-03-03 och en arbetsgrupp utsågs att genomföra översynen.  
 
Efter gruppens första träff skickades en enkät ut till deltagarna i rådet samt 
till de operativa grupperna. Ett fåtal personer har svarat på enkäten och 
deras synpunkter har tagit in i det fortsatta arbetet. De förändringar som 
föreslogs har diskuterats i Hälso- och trygghetsrådet. 
 
Ärendet därefter behandlats ett par gånger både i kommunstyrelsen och 
Hälso- och trygghetsrådet. 
 
Hälso- och trygghetsrådet har 2017-03-09 § 3 beslutat att överlämna 
organisationsförslaget med slutliga justeringar till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 

1. Organisation för Hälso- och trygghetsrådet antas. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07 § 113 upphör att gälla. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-02-15 § 13 
Hälso- och trygghetsrådet 2016-09-29 § 12 
Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström 
 

Utdragsbestyrkande 
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Organisation för folkhälsoarbetet i 
Arvidsjaurs kommun 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-09 §  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Policy 2016-06-20 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1  Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 00177/2016 
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Organisation för folkhälsoarbetet i 
Arvidsjaurs kommun   -   Förslag 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-09 §  

 

 

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för 

folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. Folkhälsa berör och påverkas av 

många samhällsområden, därför är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning. 

 

Det övergripande målet för folkhälsa är att: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ett nytt övergripande mål har föreslagits: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Ute på remiss, sista svarsdag 23/5. 

 

De elva övergripande målområdena (dessa är på väg att förändras och det blir troligen åtta 

målområden): 
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomisk och social trygghet 

3. Trygga och goda uppväxtvillkor 

4. Ökad hälsa i arbetslivet 

5. Sunda och säkra miljöer och produkter 

6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Gott skydd mot smittspridning 

8. Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa 

9. Ökad fysisk aktivitet 

10. Goda matvanor och säkra livsmedel 

11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade 

skadeverkningar av överdrivet spelande 
 

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre 

miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Det finns många myndigheter som mer eller 

mindre arbetar med målområdena, men Statens folkhälsoinstitut har ett övergripande ansvar för 

uppföljning och utvärdering på riksnivå. 
 

På den regionala nivån bedrivs folkhälsoarbetet av Kommunförbundet, Norrbottens Läns 

Landsting som tillsammans har utsett ett folkhälsoråd för Norrbotten. 

På lokal nivå ansvarar kommunerna för att ett folkhälsoråd bildas och att kontinuerliga möten 

och aktiviteter genomförs för att lägga grunden till en god folkhälsa. 
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Organisation för folkhälsoarbetet i 
Arvidsjaurs kommun   -   Förslag 
 

”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen”. 



Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-09 §  

 

 

Norrbottens strategi för folkhälsa 

Sveriges alla kommuner och landsting är motorer i det breda lokala och regionala folkhälsoarbetet. 

Ingenstans kan så många olika folkhälsoområden påverkas som i kommunernas och landstingens 

vardagliga arbete. Med detta som bakgrund har Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet 

Norrbotten arbetat fram ett förslag till en gemensam plattform för det folkhälsopolitiska arbetet i 

Norrbotten. 

 

Strategin är indelad i fem områden: 
 

Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 

Kommunerna och landstinget ska: 

• Se och behandla folkhälsan – såväl lokalt som regionalt som en mycket viktig komponent i ett 

arbete för hållbar utveckling. 

• Ha ett hälsofrämjande helhetsperspektiv vid all planering och inom verksamheterna med 

särskilt beaktande av tillgängligheten för funktionshindrade. 

• Skapa förutsättningar för medborgarna att leva ett hälsosamt liv. Som utgångspunkt för detta 

arbete är den nationella folkhälsopolitiken med alla dess målområden. 

• Främja en jämlik hälsoutveckling hos befolkningen och bidra till att skapa trygga miljöer i 

Norrbotten. 

 

Målområden 1 tom 11 

 

Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 

Kommunerna och landstinget ska: 

• Beakta och ta till vara barns rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). 

• Stödja barns och ungdomars positiva utveckling – stärka självkänsla, självtillit och känsla av 

sammanhang samt ge grunder för hälsosamma levnadsvanor. 

• Ägna särskild uppmärksamhet åt: 

– den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar 

– utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor. 

 

Målområden: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 

 

Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom 

Kommunerna och landstinget ska: 

• Aktivt stödja att alla har möjlighet till arbete efter var och ens förutsättningar. 

• Aktivt stödja och bidra till hälsa i arbetslivet. 

• Verka för att skapa trygga miljöer så att ingen ska behöva utsättas för våld, trakasserier eller 

hot. Våld mot kvinnor ska inte förekomma. 

• Verka för hälsosamma miljöer och stödja invånarna till hälsosamma val. 

 

  



   Hälso- och 

    trygghetsråd 

Säkerhetsgrupp 

Trygg och säker 

kommun 

POSOM grupp 
Ett bra omhänder-

tagande både psykiskt 

och socialt vid större 

olyckor och 

katastrofer 

 

LOTS grupp 

En trygg och säker 

trafikmiljö 

Barn och unga 

Skapa en god 

livsmiljö för barn 

och ungdomar  

Hälsosam 

Bidra till en god 

fysisk och psykisk 

hälsa 
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Organisation för folkhälsoarbetet i 
Arvidsjaurs kommun   -   Förslag 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-09 §  

 

 

Målområden: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 

 

En trygg ålderdom 

Kommunerna och landstinget ska: 

• Bidra till att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag, 

kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till 

god vård och omsorg. 

 

Målområden: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 

 

Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete 

Kommunerna och landstinget verkar för att det finns folkhälsoråd eller motsvarande funktion 

med uppgift att samordna, analysera och informera om folkhälsan och folkhälsoarbetet i 

kommunen. Hälsoråden tillsätts och organiseras efter lokala förutsättningar. 
 

 

Organisation och arbetssätt 

Kommunstyrelsen har beslutat att de råd som ska finnas för folkhälsa, säkerhet och 

brottsförebyggande får slås ihop i en paraplyorganisation med undergrupper som arbetar 

operativt med sitt speciella område. Varje verksamhet är representerad av chef eller annan person 

som kan ta beslut i olika frågor. 

 

 Varje grupp ansvarar för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas enligt årsplan 

och lämnas till sammankallande för Hälso- och trygghetsrådet, kultur- och fritidschefen, som 

sammanställer och tar upp för redovisning och beslut. 

 Beslut om övergripande inriktning för varje års arbete tas i Hälso- och trygghetsrådet med de 

politiska prioriteringarna som grund. 

 Alla grupper skall genomföra minst en utåtriktad aktivitet per år för att sprida kunskap om sin 

grupp och det arbete som görs. 

 Alla gruppers arbete skall genomsyras av integration, jämställdhet och trygghet. 

 

 

 

  

 
Brottsförebyggande 
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Organisation för folkhälsoarbetet i 
Arvidsjaurs kommun   -   Förslag 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-09 §  

 

 

Hälso- och trygghetsrådet 

 

Syfte: 

Har ett övergripande ansvar med uppdrag att stimulera, samordna och följa upp folkhälsoarbetet i 

kommunen utifrån de behov som finns och de politiska prioriteringar som görs. Nyhetsbrev fyra 

gånger per år. 

 

Mål: 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. 

 

Deltagare: skolchef, socialchef, samhällsbyggnadschef, kultur- och integrationschef, fritidschef , 

kostchef och två representanter från kommunstyrelsen samt representant från Folktandvården, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen, Arvidsjaurs Församling, polisen. 
 

Representanterna från kommunstyrelsen utgör ordförande samt vice ordförande. 

 

Sammankallande: Ordförande, fyra sammanträden per år. 

 

 

Operativa grupper 

 
Säkerhetsgrupp 
 

Syfte: 

Ska vara en samarbetsgrupp i de risk- och säkerhetsfrågor som berör förvaltningar och 

kommunala bolag, men även arbeta med förebyggande säkerhetsarbete för alla 

kommuninvånare. Gruppen ska verka för samordning med kommunens myndigheter och 

organisationer i krishanteringsfrågor. Säkerhetsgruppen ska inriktas mot lagen om skydd mot 

olyckor, brottsförebyggande arbete samt lagen om extraordinära händelser i fredstid. 

 

Mål: 

Att genom förebyggande insatser te x trygghetsvandringar, samverkan, utbildningar och 

övningar så långt som möjligt förhindra olyckor och skador på människor, miljö och egendom. 

Kommunens säkerhetsgrupp ska vidare följa upp och utvärdera åtgärder som vidtas för att 

minska negativa händelser.  

 

Deltagare: räddningschef, kommunchef, skolchef, socialchef, samhällsbyggnadschef/ miljöchef 

och fritidschef, representant för flygplatsen, representant för Arvidsjaur energi, 

försäkringsansvarig, IT-enheten, beredskapssamordnare, polisen och informatör. Ersättare utses 

vid behov. 

 

Sammankallande Räddningschef. Ledningsgrupp med minst tre personer och som träffas minst 

fyra gånger per år, hela gruppen träffas minst en gång per år. 
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LOTS (lokal trafiksäkerhetsgrupp 
 

Syfte: 

Arbeta med kommunala trafiksäkerhetsfrågor ur ett brett perspektiv. 

Utföra egna aktiviteter, ofta i samverkan med NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 

Främjande, och Trafikverket, exempelvis trafiksäkerhetsdag, cykelns dag, 

informationskampanjer rörande bland annat alkolås, bilbältesanvändning. Förebyggande arbete 

rörande trafiksäkerhet. 

 

Mål: 

En trygg och säker trafikmiljö i kommunen. 

Deltagare: kommunens handläggare trafikfrågor, gatuchef, representant från 

grundskolan/gymnasiet (lämpligen skolskjutsansvarig), en representant från vardera föräldraråd 

på Ringelskolan och Fridhemsskolan, trafikskolan, handikapp- och pensionärsrådet, representant 

från snöskoterförening samt polis. Vid behov kan ytterligare personer kallas in. 

 

Sammankallande: handläggare trafiksäkerhetsfrågor. Gruppen träffas minst två gånger per år 

 

 
POSOM – ledningsgrupp 
 

Syfte: 

Psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer. 

 skall svara för samordning och information 

 skall initiera samarbete mellan berörda verksamhetsområden som kommer att engageras vid 

större olyckor och katastrofer 

 skall ansvara för utbildningsinsatser och utveckling i den egna organisationen 

 skall utarbeta rutiner och ett gemensamt aktuellt informationsmaterial 

 

Mål: 

Ett bra omhändertagande både psykiskt och socialt vid större olyckor och katastrofer. 
 

Deltagare: representant från räddningstjänsten, hälsocentralen, Arvidsjaurs församling, 

socialtjänsten, elevhälsan och polisen. 

Utöver ledningsgruppen finns en stödgrupp med representanter från respektive verksamhet samt 

från A-hälsan, Centrumbadet/Camp Gielas och Arvidsjaurs Flygplats, totalt 27 personer. 
 

Sammankallande: väljs av gruppen Ledningsgruppen träffas årligen i november månad och ordnar 

minst ett utbildningstillfälle per år för hela POSOM-gruppen. 
 

POSOM -gruppen kallas in för tjänstgöring via SOS alarm eller på annat sätt. Stödpersonerna kallas 

in av ledningsgruppen. 
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Barn och ungdom 
 

Syfte: 

 upprätthålla/förbättra dialog och samverkan mellan de aktörer som arbetar/möter barn och 

ungdomar i Arvidsjaurs Kommun. 

 verka för att öka och utveckla barn och ungdomars inflytande i kommunen. 

 

Mål: 

Skapa en god livsmiljö för barn och ungdomar  
 

Deltagare: representant från socialtjänst, elevhälsan, polis, Arvidsjaurs Församling, kultur och 

integration, fritid, flyktingsamordningen. Vid behov kan ytterligare personer kallas in. 
 

Sammankallande: Gruppen väljer själv sammankallande och träffas löpande under året.  

 

 
Hälsosam 
 

Syfte: 

Arbeta förebyggande med frågor som rör psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, kost och ANDT (alkohol, 

narkotika, doping och tobak). 
 

Mål:  
Bidra till att skapa en god fysisk och psykisk hälsa i kommunen. 
 

Deltagare: kostchef, kultur – integration, fritid, Arvidsjaurs Församling, barn och utbildning, 

studieförbund, AFF. Vid behov kan ytterligare personer kallas in. 
 

Sammankallande: gruppen väljer själv sammankallande och skall träffas minst två gånger per år. 
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Hälso- och säkerhetsrådet 
möte första tisdagen i 
mars 

Hälso- och säkerhetsrådet 
möte första tisdagen i juni 

Hälso- och säkerhetsrådet 
möte sista tisdagen i 
september 

Hälso- och säkerhetsrådet 
möte första tisdagen i 
december, alla gruppers 
sammankallande med 

Gruppernas verksamhetsplaner 
inlämnas 1/11 

Gruppernas verksamhetsberättelser 
inlämnas 15/1 
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Firmatecknare för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00097/2017 002 
 
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Arvidsjaurs 
kommun och annan part har det blivit allt vanligare att underskrift av 
kommunens firmatecknare efterfrågas. Inte sällan begärs också beslut om att 
berörd person har blivit utsedd till detta. I flertalet fall framgår vem som är 
behörig att underteckna handlingar av kommunstyrelsens eller övriga nämnders 
delegeringsordningar. 
 

Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att 
kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal av 
ärendetyp som inte anges i delegeringsordningarna eller då kommunen ansöker 
om medel till diverse projekt etc. I de fall det inte funnit någon utsedd att 
underteckna handlingar har kommunstyrelsens ordförande fått gå in och fatta 
brådskande beslut i varje enskilt ärende.  
 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som 
utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening 
att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare 
regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om 
ekonomiska föreningar. 
 

Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället 
av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegeringsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). 
 

För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser 
om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen bemyndigar, där inget särskilt beslut fattats, 

kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, kommunchef Ulf Starefeldt 
samt ekonomichef Sara Eklund att två i förening teckna Arvidsjaurs 
kommuns firma avseende; 
 

- Köpehandlingar / avtal / kontrakt och andra liknande handlingar 
- Konvertering av lån och upptagande av anläggningslån 
- Låneförbindelser / upptagande av lån / borgensförbindelser 
- Ändring av mottagarkonto för utbetalningar från kommunens skattekonto 
- Fullmakter och liknande handlingar 

2. Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 10 upphör att gälla. 
_____ 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Eklund 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
  



ARVIDSJAURS KOMMUN 	 Sammanträdesprotokoll 
Årviespivrien kommutylita 	 Sammanträdesdatum 	 Blad 

Kommunstyrelsen 
	

2017-02-15 	 22 

Ks § 10 Dnr 000312017 	 002 

Teckningsrätt för 
kommunen 

Enligt beslut om delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen har 
kommunstyrelsens ordförande rätt att besluta om att uppta anläggningslån 
med belopp enligt anläggningsbeslut, finansierings beslut eller budget samt 
beslut om konvertering av lån. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente - om ej annat anges i delegation eller 
vid olika enskilda beslut undetlecknas köpehandlingar, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar av 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 

Kommunstyrelsen beslutade om teckningsrätt 2016-09-01 när nuvarande 
kommunehef tillförordnades som kommunchef. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman, kommunchef Ulf 
Starefeldt samt ekonomichef Sara Eklund ges generellt bemyndigande, 
att två i förening teckna Arvidsjaurs kommuns firma avseende; 

• konvertering av lån och upptagande av anläggningslån samt 
• köpehandlingar 
• kontrakt / avtal 
• låne- och borgensförbindelser 
• fullmakter och liknande handlingar 

3. Delegationsbeslut 2016-09-01 § 5 (dnr 222/2016) upphör att gälla. 

Beslutet skickas till; 
•Lotta Åman 
•Ulf Starefeldt 
. Sara Eklund 
• Ekonomi 
• Sparbanken Nord 

Jtt terandes sign Beslutsundedag Utdmgsbestyrkande 

PLAN69
Textruta
Dnr 00031/2017
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Kvalitet på särskilda 
boenden för äldre nattetid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00028/2017 730 
 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 
en rekommendation.  
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 
kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 
 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig 
dygnet runt.  
 
För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  
 
Socialnämnden har 2017-03-13 § 19 lämnat yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Rekommendationen om kvalitet på särskilda boenden för äldre antas. 

2. Inför budgetarbetet 2018 ska särskilt fokus läggas på bemanning inom 
vård och omsorgsboende med tanke på tillämpning av individuella 
beslut. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2017-03-13 § 19 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 	 32 

Sn § 19 Dnr 00029/2017 	 730 

Yttrande - Kvalitet på 	För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 
särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 
nattetid 	 Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 

en rekommendation. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 
kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. 
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tilIgänglig 
dygnet runt. 

För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. 

Socialnänmden ska lämna yttrande tillkommunstyrelsen i ärendet. 

Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Kornmunstyrelsen föreslås besluta följande; 

1. Rekommendationen om kvalitet på särskilda boenden för äldre antas. 

2. inför budgetarbetet 2018 lägga särskilt fokus på bemanning inom vård 
och omsorgsboende med tanke på tillämpning av individuella beslut. 

Justeran es sign Beslutsunderlag 
SnB 2017-23-20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Missiv 

Utdragsbestyrkande 
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Meddelande från styrelsen - Kvalitet i särskilt boende 

 

Ärendenr: 16/04652 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 
januari 2017 beslutat  
 
att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta 
rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för 
äldre nattetid. 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationen  

 

Sammanfattning 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 
rekommendation.  
 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes 
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.  
För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 
äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver 
ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  
 
Rekommendationen till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvalitén omfattar 
följande punkter. 
 
1. Koll på läget 
2. Planera utifrån individens behov 
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-31 
 

Dnr 00028/2017 -730 



    

  09/  
    

    

   

 

      
4. Ledarskap 
 
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 

 Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 

 Länsgemensamma dialoger 

 Workshops 

 Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer. 

 Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 

 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 

Lena Micko 
Ordförande 
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Inledning 

En värdig vård för de äldsta 

Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av 
vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda 
funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, 
men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket 
gamla personer.  
 
En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av 
samhällets mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för 
individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra 
viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste 
faktorn för att kunna ge en god kvalité för de äldre. Det är därför viktigt att 
medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och 
tillsyn nattetid för särskilda boenden. 

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 
rekommendation.  

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med 
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra 
sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes 
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.  
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges 
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  

Syfte, mål och målgrupp 

Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och 
arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som 
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uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt 
att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.  

Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter 

Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en 
förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med 
rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboende-
chefer och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat. 
Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och 
regionala representanter.  

För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här 
kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med 
kommunerna. 

Ansvarsfördelning och gällande rätt 

Ansvarsfördelning och kvalitet 

Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat 
äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre 
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.  

Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till 
behövande oavsett utförare. 

Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande 
och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande.  Den 
enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får. 
För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt 
arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får 
ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.  

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom 
att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och 
allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera,  följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och 
allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)   

Lagrum särskilda boenden 

Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de 
grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De 
återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen 
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(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om 
äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(värdegrund) har också betydelse.  

Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda 
boenden för äldre. 

Ändring av socialtjänstförordningen 2016 

Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har 
regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt 
boende för äldre. 

Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande: 
” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den 
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet 
eller hälsa.” 

I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella 
behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den 
enskildes medicinska och sociala behov.  

Vidare skriver man i kommentarerna att: 

”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes 
förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera 
äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.  

Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver 
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på 
boendet ska det finnas.  

Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres 
olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp 
än en annan.  

Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de 
särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal 
dygnet runt med en viss personalstyrka.  

Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en 
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer 
att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov 
förändra tillgången till personal.  
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Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende 
har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma 
på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används 
på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.” 

Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)? 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn 
vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt 
ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det 
bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte 
vara i konflikt med dessa rekommendationer  

Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska 
finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.   

IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av: 

 Lokalernas utformning 

 Individens behov 

 Låsta dörrar (begränsningsåtgärder) 

 Tekniska lösningar 
 Samtycke 
 Integritet 

 
 
 

Utgångspunkter 
I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån 
lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid 
kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och 
medarbetare. 

Vikten av individuell behovsbedömning 

Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras 
och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett 
team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer. 
Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden 
och kommunstyrelsen resurserna. 

De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med 
rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.  



 

 2016-12-15 Vårt dnr: 
16/04652 
 

7 (12) 
 

    

   
 

 

 

Arbetssätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till 
välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och 
kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör 

Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnen och skapa oro. 
Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin 
integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella 
överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke, 
samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan 
medverka till planeringen av tillsynen. 

Boendemiljön  

Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över 
situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är 
lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning 
av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det 
av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick. 

Bemanning 

Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av 
hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål 
kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad 
bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur 
och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp. 

Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som 
möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en 
viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.  Andra 
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta 
heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de 
äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna 
ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och 
omsorgsbehov som finns. 

Digitalisering och nya arbetssätt 

Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större 
utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan 
digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och 
digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att 
uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En 
viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt 
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beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med 
välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del. 

Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det 
finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors 
behov av individuella lösningar.  

Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen 
tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer: 

 Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen 
(PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och 
Datainspektionens krav. 

 Informationssäkerhet 

 Samtycke och beslutsförmåga 

 Integritet 

 Infrastruktur 

 Upphandling 

 Drift, förvaltning och support 

 Kvalitetssäkring 

 Delaktighet hos brukare och anhöriga 

 Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens 

 Information, kommunikation och utbildning 

 Jämlikhet och jämställdhet 

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen  

Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika 
verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett 
behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande 
förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det 
handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och 
styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det 
exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska 
infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras. 

Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte 
minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för 
informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig 
förvaltning.  

SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma 
förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta 
arbete.  
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Natten påverkas av dagens aktiviteter  

Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt 
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till 
en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan 
minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat 
utifrån den enskildes behov och önskemål. 

Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen 
tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat 
inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga 

besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.  

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk 
behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser. 
Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedels-
behandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning 
av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och 
bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och 
säkerhetsställa god munhygien. 

Chefen och ledarskapets betydelse 

Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten 
omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten 
handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och 
omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer. 
Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man 
förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade 
krav på individualiserad hjälp.  

Ett närvarande och kompentent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av 
omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just 
närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef 
lika ofta som dagpersonalen.  

Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av 
nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten 
att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens 
situation och schemaläggning belysas och adresseras.  
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Rekommendation 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra 
nedanstående punkter. 

Koll på läget 

Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg 
och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i 
förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende.  Ledningen behöver i 
större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske 
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.  

Planera utifrån individens behov 

Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn 
nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns 
uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser 
hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.  

En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller 
omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och 
behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad 
gäller sjukdomar och oro Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt 
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet. 

När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de 
individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver 
också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.  

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens 
behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala 
lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt 
möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. 
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Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur 
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta 
områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering 
och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av 
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla: 

 Politisk viljeinriktning 

 Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet 

 Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen 
ska nås   

 Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen 

 Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  

 Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och 
invånare ska etableras 

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin 
kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i 
valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt 
brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För 
att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även 
kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att 
användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav 
samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i 
kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar 
möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behoven 
hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses. 

Ledarskap 

Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med 
att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska 
kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet 
utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och 
kvalitetsarbetet.  

Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En 
nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras 
över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då 
förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur. 
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Implementering 
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 

 Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 

 Länsgemensamma dialoger 

 Workshops 

 Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer. 

 Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 
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Riktlinjerna ska harmoniera med Arvidsjaurs kommuns Arbetsmiljöpolicy, Inköpspolicy samt 

Miljöpolitiska styrdokument. 

OMFATTNING 

Dessa riktlinjer avser planering och genomförande av alla medarbetares och förtroendevaldas 

tjänsteresor som bekostas av Arvidsjaurs kommun eller kommunalt bolag. Riktlinjerna omfattar 

alla medarbetare samt förtroendevalda politiker inom kommunens samtliga verksamheter och 

bolag.  

KUNSKAP 

Riktlinjen kräver implementering på arbetsplatserna för att höja kunskapen om ett trafiksäkert 

och miljöanpassat resande. Ett aktivt engagemang från chefernas sida är därför nödvändigt. 

Informationen ska i första hand rikta sig till alla medarbetare och förtroendevalda, men bör 

också riktas till de leverantörer som levererar tjänster till Arvidsjaurs kommun eller kommunalt 

bolag. 

SYFTE/INRIKTNING 

Arvidsjaurs kommunkoncerns inriktning är att resor ska … 

 … vara kostnads- och resurseffektiva 
Vi har en helhetssyn på våra resor så att de blir effektivare i förhållande till tid, ekonomi 

och energi. Tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med digitala lösningar. 

 … minska miljöpåverkan 

Tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt att klimatpåverkan och andra 

miljöfaktorer minimeras, t.ex. genom val av färdsätt.  

 … vara säkra 

För en trygg och säker arbetsmiljö ska tjänsteresorna ske på ett trafiksäkert sätt med 

hänsyn till både resenärer och medtrafikanter så för att skador på personer, gods och miljö 

minimieras, t.ex. genom trafiksäkra fordon. 

Arvidsjaurs kommunkoncern ska framstå som en förebild i inom arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- 

och miljöarbete. Det bidrar till positiv samhällsekonomi med minskade skaderisker och 

förbättrad miljö. Vid samarbete och arrangemang med externa aktörer ställer vi krav på 

trafiksäkerhet och miljöanpassning av resor. 
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Alla medarbetare och förtroendevalda 

- är engagerade i att hitta det bästa resealternativet alternativet - miljömässigt och ekonomiskt 

- tar ansvar för de resor vi är i behov av 

- tar till sig kunskaper om hur vi reser säkert och miljöanpassat 

 

ANSVAR  

Kommunchefen/Koncernchefen ansvarar för att dessa riktlinjer upprättas och utvecklas. 

Förvaltningschefer/ VD ska: 
 

 Säkerställa organisation för efterlevnad och uppföljning av riktlinjer för resor. 

Chefer på alla nivåer ska:  

 Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i riktlinjerna så att de har kunskaper 

om kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande och agerar därefter.  

 Följa upp att riktlinjerna efterlevs.  

Medarbetare ska: 

 Ansvara för att resor i tjänsten sker i linje med riktlinjerna.  

Förtroendevalda:  

 Alla förtroendevalda som får ersättning för resor ansvarar för att resor i tjänsten sker i 

enlighet med riktlinjerna.  
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EFFEKTIVITET/VAL AV FÄRDSÄTT 

Alla medarbetare/förtroendevalda har ett ansvar för att planera sina resor så att de så långt som 

möjligt lever upp till intentionerna i riktlinjerna. Pröva alltid om resan är nödvändig!  

 

Resor ska planeras och genomföras i följande steg 

 Möjligheterna att genomföra ett möte som resefritt möte (digitala möten) ska övervägas 

innan beslut fattas om en resa. Möten ska så långt som möjligt förläggas till Arvidsjaurs 

kommunkoncerns egna lokaler, bland annat genom att verka för att möten sker via 

video/telefonkonferens när kommunen/bolagen inte står som mötesarrangör. 

 Resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt. I de fall de tre olika 

inriktningarna, se sid 3, kommer i konflikt med varandra beslutar ansvarig chef utifrån ett 

helhetsperspektiv. Vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar såsom 

transport, logi, arbetstid och restid.  

 Bokningar och resor ska följa kommunkoncernens riktlinjer för tjänsteresor och vara 

godkända av behörig chef.  
 

RIKTLINJER FÖR TJÄNSTERESOR INOM/UTOM KOMMUNEN 

Korta resor 

Välj i första hand att gå eller cykla vid korta resor. I andra hand använd ett tjänstefordon. 

Bilresor i tjänsten ska i första hand ske med kommunens fordon, egen bil används endast i 

nödfall. Kostnaden med resan ska stå i proportion med nyttan.  

Längre resor 

Välj att åka buss eller tåg framför bil när detta är möjligt och ändå rationellt. Bilresor i tjänsten 

ska i första hand ske med kommunens fordon alt. hyrbil. Vid resa med bil ska samåkning ske så 

ofta som möjligt.  

Vid behov av flyg eller tåg ska resorna godkännas i förväg av närmaste chef. Beställning av 

resa görs av den resande. Alla beställningar av hotellrum, flyg, tåg, taxi, m.m. skall göras hos 

den resebyrå Arvidsjaurs kommun antagit som leverantör. Uppgifter på aktuell resebyrå och 

hur du går tillväga finns på www e-avrop.com. Resor ska bokas i god tid så att lägsta pris kan 

uppnås i så stor utsträckning som möjligt. Ändringar och avbokningar ska ske snarast.  

Flygresor ska i första hand bokas för flygning från Arvidsjaurs Flygplats. 

Vid resor utomlands ska medarbetaren/den förtroendevalda beställa intyg från 

försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad. Intyget ska medföras på resan. Se vidare på 

www.forsakringskassan.se 
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Anslutnings- och destinationsresor för flyg eller tåg  

Anslutningsresor görs i första hand med buss eller tåg och i andra hand med taxi (miljötaxi). 

Resor på destinationsorten görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi 

(miljötaxi). Ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. 

Anslutningsresor till Arvidsjaurs flygplats kan ske med egen bil under förutsättning att det är 

det mest kostnadseffektiva samt sker i överenskommelse med närmaste chef. 

(Se vidare RIKTLINJER FÖR FORDON). 

 

Förmåner 

All bonus och övriga förmåner som reseleverantör/hotell erbjuder tillhör Arvidsjaurs 

kommunkoncern och får endast nyttjas vid kommande tjänsteresor. EJ VID PRIVATA RESOR! 

 

RIKTLINJER FÖR FORDON 

Alla fordon som nyttjas i koncernens verksamheter skall vara utrustade med minst uppfylla 

nedanstående krav: första hjälpenväska och varselväst. 

 huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används  

 krockkudde på förarplatsen  

 godkända mönsterdjup på däcken enligt svensk lagstiftning 

 vara utrustad med första hjälpenväska och varselväst  

 vara utrustad med alkolås (gäller fordon som leasas eller köps from 2017-06-01)   

 

 

Tjänstefordon  

Uppgifter om tjänstefordon ska finnas i centralt upprättat register hos kommunens 

ekonomikontor samt hos respektive bolag. Tjänstefordon är lämpligt när fordonen behöver 

specialutrustning och/eller för medarbetare som kör ofta i tjänsten. Alla tjänstefordon ska efter 

arbetsdagens slut parkeras på av arbetsgivaren anvisad parkeringsplats. Vid beredskap kan 

tjänstefordonet stå uppställd vid bostaden efter överenskommelse med närmaste chef.  

Alla fordon, släpvagnar, etc. skall vara tydligt märkta med ägarens namn och logga, t.ex. 

Arvidsjaurs kommun, Arvidsjaurhem, osv. 

Hyrbil 

Hyrbil bokas via kommunhusets reception, där resesamordning med avtalad leverantör sker.  
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Egen bil i tjänst  

När inga andra transportmöjligheter finns att tillgå kan medarbetare/förtroendevald använda 

egen bil vid resor i tjänsten. När privatbil används har ägaren av fordonet vid varje tillfälle ett 

ansvar för att fordonet är trafiksäkert och rätt utrustat. (Se krav på fordon sid. 5) 

Resan ska godkännas av närmaste chef för att ersättning ska utgå. Ersättning regleras genom 

centrala kollektivavtal.   

Medarbetaren/den förtroendevalde får stå för alla kostnader vid en skadehändelse (såvida inte 

annan är vållande till olyckan). Skada regleras via medarbetarens/den förtroendevaldes 

bilförsäkring. Samtliga personskador ersätts via bilens trafikförsäkring. Har man inte tillräcklig 

försäkring på den egna bilen, blir det ingen ersättning vid skada. 

Privata fordon får under inga omständigheter tankas med kommunala bensinkort. För det fall 

privat bil används regleras ersättning med hjälp av reseräkning via respektive lönesystem. 

Övrigt 

Vid alla resor med tjänstefordon ska utförlig körjournal skrivas och bilens bränslekort i 

kombination med personligt kort alltid användas. Inköp får endast göras av bränsle, 

förbrukningstillbehör till fordonet samt till P-avgift. 

Tjänstefordon och hyrbilar får ej nyttjas för privat bruk. Resor mellan bostad och arbetsplats är 

privata resor och ska normalt förmånsbeskattas om det sker med tjänstefordon. Undantag från 

förmånsbeskattning kan ske efter överenskommelse med närmaste chef t.ex. om:  

 medarbetare vid beredskap behöver ha tjänstefordonet tillgängligt vid bostaden. 

 en enstaka tjänsteresa måste påbörjas från bostaden tidigt påföljande morgon  

RIKTLINJER FÖR FÖRARE 

Alla medarbetare/förtroendevalda ska genom sitt körsätt och övrigt beteende alltid vara 

förebilder i trafiken. Att följa gällande trafiklagstiftning är en självklarhet, med särskild hänsyn 

beträffande hastighet, bilbälte och drogfrihet eller trötthet. Att framföra fordon i tjänsten 

innebär risker där arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar.  

Säkerhet 

Färden ska planeras så att det i förhållande till vägval, väderlek, väglag, m.m. finns tid för en 

säker färd och ev. behov av raster. Handsfree-utrustning ska användas vid telefonsamtal under 

färd. För att ringa upp samt sms:a ska man stanna fordonet, se gällande lagstiftning.  

Böter, tillbud, olyckor 

Straffrättsliga påföljder och avgifter för överträdelser av trafiklagstiftning och liknande, t ex 

böter för fortkörning, felparkering, betalas av medarbetaren/den förtroendevalde. Alla tillbud 

och olyckor ska medarbetaren/den förtroendevalda utan dröjsmål rapportera till närmaste chef. 

Allvarliga olyckor med personskador ska närmaste chef/ansvarig anmäla till Arbetsmiljöverket 

och Polisen. 

___________ 
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Alkolås - rutiner vid ej godkänd blåsning 
OBS! Alkolåset visar ingen promillehalt, displayen visar endast ”test ej godkänt” om utandningsluften 

innehåller alkohol.  

 

Vid ej godkänd blåsning så gäller Arvidsjaurs kommuns alkohol och drogpolicy, i vilken det står skrivet 

följande:  

 

 Det formella ansvaret ligger på chef.  

 Du har dock ansvaret att meddela din chef/arbetsledare om någon uppträder påverkad på 

arbetsplatsen.  

 Vid ej godkänd blåsning (trots flera försök) återvänder du till arbetsplatsen och tar kontakt med din 

chef/arbetsledare. Vid positiv blåsning ber du kollegan återvända till grupprummet tillsammans 

med dig (du kan inte tvinga någon).  

 Chefen/arbetsledaren skall då göra kontroll av den som blåst i alkolåset via alkometer eller drogtest 

på Hälsocentralen. 

 Upptäcker du att en medarbetare är påverkad på arbetstid, blåser positivt så är du skyldig att 

kontakta din chef/arbetsledare. På kvällar och helger kontaktar du enligt upprättad lista hos varje 

förvaltning. 

  Meddela arbetskamrater att ni blir sena, alternativt ring efter hjälp om behovet finns. 

  Stanna på arbetsplatsen tills chef anländer, kollegan stannar också. 

 Om bilen inte startar trots att ingen blåst positivt, gäller rutiner vid driftstopp. Kontakt tas med 

bilverkstad för åtgärd. 

 

Riktlinjer vid hantering av alkometer 
 

Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan samt ”bakfylla”: 

Chef eller ansvarig enligt upprättad lista ska kalla in personen och utföra alkometertest om personen 

förnekar påverkan. Om personen trots möjlighet att testa nekar räknas detta som positivt utslag och 

då ska personen gå hem. 
 

Om personen kommer påverkad en kväll och går hem ska personen testas även påföljande pass. Den 

som uppmanar den anställde att gå hem ska meddela arbetsledare som har ansvar för att testet utförs 

påföljande dag.  
 

Alkometer finns att låna på Länsmansgården, sköterskeexpeditionen, jourtel nr 070-209 29 61 och 

hos HR-enheten. 
 

Resultat över 0,0 innebär att den anställde ska hem. Om ingen anhörig kan hämta kan 

chefen/arbetsledaren hjälpa till att beställa taxi ifall den anställde inte bor så nära att han/hon kan gå 

till fots. Taxin bekostas av den anställde. 
 

Förvaltningschefen skall informeras och närmaste chef håller uppföljningssamtalet med den 

anställde. 
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Medlemsavgift 2018 
- Kommunalförbundet 
Parnerskap Inland-
Akademi Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au § Dnr 00/2017 052 
 
Kommunstyrelsen behandlar varje år medlemsavgift till 
Kommunalförbundet Parnerskap Inland-Akademi Norr.  
För 2017 har kommunstyrelsen beslutat om 80 000 kr i medlemsavgift. 
 
Direktionen för Parnerskap inland- Akademi Norr har 2017-02-20 § 12 
beslutat att föreslå medlemskommunerna att avgiften ökas med 5 % för 
2018. Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med arbetskostnadsindex för 
arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Medlemsavgift för år 2018 om 84 000 kronor godkänns. 

2. Indexhöjning med arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän 
inom privat sektor (AKI) av 2018 års avgift, med start från och med år 
2019, godkänns. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Akademi Norr 2017-02-20 § 12 

Utdragsbestyrkande 

  



PARTNERSKAP INLAND- 
AKADEMI NORR PROTOKOLL Arvidsjurs kmm da (1 5) 

KorrmL • -12:rr3:-.segn 

Direktionen 2017-02-20 2317 -04- 1 0 

r 

Unr 

AN § 12 	 AN/2017 

Förslag om resursförstärkning 

Verksamhetschef presenterar ett förslag om en ny basorganisation för Kommunal-
förbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr. 

Basen skulle bestå av en verksamhetschef på 100%, en administratör på 50%, en ko-
ordinator för flexibla högskoleutbildningar på 20% och en utbildningsmäklare på 
40 %. Detta skulle motsvara en lönekostnad på cirka 1,6 Mkr för kommunalförbun-
det 

Direktionen beslutar 

att som förslag till beslut i medlemskommunerna om justering av avgiften till Kom-
munförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr föreslå: 
Att avgiften ökas med 5% för 2018. Efterföljande år ökas avgiften i enlighet med 
Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). 

Justering (sign) 	 Expediering 
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Ekonomisk uppföljning 
månadsvis 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00005/2017 042 
 
Ekonomisk uppföljning januari-marks 2017 har upprättats. 
 
Prognos är lagd med hänsyn tagen till de budgetbalanser som ännu inte kunnat 
rymmas i budgetramarna. 
 
Till och med mars månad uppvisar barn- och utbildningsnämnden störst avvikelse 
både i förhållande till budget och i jämförelse med föregående år. Genomslag av 
lärarlönelyft är den största orsaken. 
 
Beträffande pensioner har det i perioden ännu inte slagit igenom den extrabetalning 
som gjordes i december 2016. De förtroendevaldas pensioner ser ut att öka kraftigt. 
Förfrågan är ställd till KPA som återkommer i frågan. 
 
Arvidsjaurs kommun 
 

Uppföljning	
jan‐mars	2017	

Budget	
2017	

Utfall	
2017	

Utfall	
2016	

Års‐	
avvikels

e	

Prognos	

		 2017	 jan‐mars	 jan‐mars	 jan‐mars	 		
	 	 	 	 	

KS	 64	398	 7	894	 9	859	 1	200	 64	398	
SOC	 173	093	 46	198	 34	532	 ‐6	000	 173	093	
BOU	 152	706	 43	153	 36	992	 ‐5	000	 152	706	
MBHN	 2	371	 ‐110	 ‐184	 0	 2	371	
Summa	 392	568	 97	135	 81	199	 ‐9	800	 392	568	
Pensioner	mm	 7	300	 2	379	 966	 ‐1	200	 8	500	
Avskrivningar	 16	050	 3	528	 3	528	 0	 16	050	
Löneökning	 10	019	 0	 0	 0	 10	019	
Bidrag	löne	lyft	 ‐1850	 0	 0	 0	 ‐1850	
Skatteintäkter	 ‐300	323	 ‐75	650	 ‐72	305	 577	 ‐300	900	
Gen	bidrag	 ‐122	028	 ‐30	677	 ‐31	535	 372	 ‐122	400	
Välfärds	pengar	 ‐5	092	 ‐1	280	 ‐1	171	 0	 ‐5	092	
Räntenetto	 ‐1300	 ‐1	161	 ‐12	 0	 ‐1	300	
	 	 	 	 	 	

Resultat	 ‐4	656	 ‐5	726	 ‐19	330	 ‐10	051	 5	395	

 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna. 
 
_____ 

 
Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sara Eklund 

Utdragsbestyrkande 
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Motion -  
Återinför Fixartjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00304/2015 009 
 
Lars Lindström (l) har lämnat in följande motion: 
 
Återinför ”Fixartjänsten” 
 
Det har tidigare år funnits en så kallad fixartjänst i kommunen som mot en 
rimlig avgift kunnat hjälpa äldre personer med att t.ex. byta en glödlampa 
eller sätta upp gardiner och liknande saker. Genom Fixaren har man kunnat 
undvika att den äldre själv, till exempel, stigit upp på en stol och sedan 
ramlat och kanske brutit både handled och lårben. Kommunens utgifter har 
därvid inte blivit så stora eftersom man istället kunnat spara in på både 
minskad tid för vård och omsorg och även kunnat undvika flytt till särskilt 
boende. 
 
Argumentet mot Fixartjänsten har varit att den äldre istället kan nyttja Rut-
avdraget. Men så enkelt är det inte eftersom många äldre, framför allt 
kvinnor, inte har så många extra kronor att spendera på en sådan tjänst – som 
trots Rut-avdraget inräknat, blir betydligt dyrare. Dessutom upplever många 
äldre, som inte är vana vid papper och byråkrati, att det är krångligare och 
besvärligare. Sammanlagt gör detta att den äldre i många fall hellre tar 
risken och gör det själv. 
 
Om delar av tjänsten, som tidigare kan betalas genom någon åtgärd inom 
arbetsförmedlingens ram torde dessutom socialnämndens kostnader för 
ändamålet, genom minskade vård- och omsorgskostnader, bli så pass små att 
de torde kunna inrymmas i 2016 års budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 § 170 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Socialnämnden har 2016-03-14 § 8 lämnat yttrande i ärendet. 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Sn 2016-03-14 § 8-yttrande 
Kf 2015-11-24 § 170 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 
	

2016-03-14 	 20 

Sn § 8 Dm-  00305/2015 	 709 

Remiss – Motion – 	Lars Lindström (1) har lämnat in följande motion: 
Återinför Fixartjänsten 

Återinför "Fixartjänsten" 

Det har tidigare år furmits en så kallad fixartjänst i kommunen som mot en 
rimlig avgift kunnat hjälpa äldre personer med att t.ex. byta en glödlampa 
eller sätta upp gardiner och liknande saker. Genom Fixaren har man kunnat 
undvika att den äldre själv, till exempel, stigit upp på en stol och sedan 
ramlat och kanske brutit både handled och lårben. Kommunens utgifter har 
därvid inte blivit så stora eftersom man istället kunnat spara in på både 
minskad tid för vård och omsorg och även kunnat undvika flytt till särskilt 
boende. 

Argumentet mot Fixartjänsten har varit att den äldre istället kan nyttja 
Rutavdraget. Men så enkelt är det inte eftersom många äldre, framför allt 
kvinnor, inte har så många extra kronor att spendera på en sådan tjänst — 
som trots Rut-avdraget inräknat, blir betydligt dyrare. Dessutom upplever 
många äldre, som inte är vana vid papper och byråkrati, att det är 
krångligare och besvärligare. Sammanlagt gör detta att den äldre i många 
fall hellre tar risken och gör det själv. 

Om delar av tjänsten, som tidigare kan betalas genom någon åtgärd inom 
arbetsförmedlingens ram torde dessutom socialnämndens kostnader för 
ändamålet, genom minskade vård- och omsorgskostnader, bli så pass små att 
de torde kunna inrymmas i 2016 års budget. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24 § 170 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen har skickat ärendet till socialnämnden för yttrande. 

Socialchef Ann-Sofi Levander har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. 

forts. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 
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rviesjdvrien konnnuvdna 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantriidesdaturn Blad 

Socialniimuden 	 2016-03-14 	 21 

forts. Sn § 8 

Socialnämndens beslut 

1. Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen 

Med slutsats att om en kommunal fixartjänst ska inrättas beräknas 
kostnaden till ca 225 000:-/år om den ska delfinansieras med lönebidrag. 
Rättsläget vad gäller servicetjänster via socialnämnden är oklart, det 
finns rättsfall som tyder på att det socialnämnden hanterar ska vara 
biståndsbedömda insatser. 
Alternativet att serviceuppgifterna kan finnas inom Arbetsmarknads-
enheten bör ses över. 

Beslutet skickas till; 
. Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

p 
	

, 

Beslutsunderlag 
SnB 2016-02-22 
Tjänsteskrivelse Ann-Soti Levander 

Utclragsbestyrkande 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25  
 

17 
 
 
Begäran om tilläggsanslag 
till utökning av 
administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00080/2017 041 
 
Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har 
socialnämnden lämnat förslag till lösning samt skickat en begäran om 
tilläggsanslag till kommunfullmäktige. 
 
Ekonomisk beräkning 
Administratör socialkontoret  450 000 kr 
Utökning samordnare personalpool  120 000 kr under 2017 
Utökning chef Korttidsplatser  150 000 kr 
Utökning admin ÄO (tas från AFF)  255 000 kr 
Utökning chef AFF (utökningen balanseras 
till viss del av att admin försvinner)  400 000 kr 
 

Totalt 1 375 000 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 § 85 att återremittera ärendet till 
socialnämnden för upprättande av en konsekvensanalys med uppsatta mål. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Begäran om tilläggsanslag avslås med följande motivering; 

Arbetssituationen för socialnämndens chefer är känd, bland annat 
genom socialchefens rapporter och den genomlysning revisionen gjort 
av chefernas administrativa arbetsbörda. 
Kommunstyrelsen har inget annat val än av föreslå kommunfullmäktige 
att avstyrka begäran, med hänvisning till att pengar för åtgärden inte kan 
hittas. 
 

_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-03-21 § 85 
Sn 2017-03-13 § 33 

Utdragsbestyrkande 

 
  



ARVIDSJAURS KOMM UN 

Ärviesftivrien koninurvdna 
Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

Socialnämnden 
	

2017-04-13 
	

53 

Sn § 33 Dnr 00055/2017 	 700 

Begäran om tilläggsanslag 
till utökning av 
administrativt stöd för 
socialtjänstens chefer 

Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har förslag 
socialnämnden 2017-03-13 § 12 lämnat förslag till lösning samt skickat en 
begäran om tilläggsanslag till kommunfullmäktige. 

Ekonomisk beräkning av förslaget  
Administratör socialkontoret 	 450 000 kr 
Utökning samordnare personalpool 	120 000 kr under 2017 
Utökning chef Korttidsplatser 	 150 000 kr 
Utökning admin ÄO (tas från AFF) 	 255 000 kr 
Utökning chef AFF (utökningen balanseras 
till viss del av att admin försvinner) 	 400 000 kr 

Totalt 	 1 375 000 kronor 

Kommunstyrelsen har 2017-03-21 § 85 beslutat att återremittera ärendet för 
upprättande av en konsekvensanalys med uppsatta mål. 

Socialehef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 

Socialnämndens beslut 

1. Nedanstående konsekvensanalys överlämna till kommunstyrelsen; 

Arbetsmiljön blir sämre 
Cheferna hinner inte på önskvärt sätt leda och fördela arbetet, det kan 
uppstå arbetsmiljöproblern för underställda, förutom att cheferna själva 
får dålig arbetsmiljö på grund av stress. 

Ökande kostnader för sjukskrivna 
Första kvartalet 2016 låg sjuktalet inom socialtjänstens ledning på 2,96, 
samma period 2017 ligger sjuktalet på 8,24, stor ökning där man i vissa 
fall tydligt ser sambandet mellan ökad stress och ökande sjuktal. 

Problem att rekrytera och behålla chefer 
Under årets första tre månader har redan två chefer begärt tjänstledigt 
eller sagt upp sig. Få sökande på tjänster och vikariat, ökande 
omsättning av chefer kostar stora pengar. 

Justerandes sign 

).; 

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN 

Årviesftivrien konunirwhia 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 	 2017-04-13 

Blad 

54 

forts Sn § 33. 

Lägre effektivitet 
Den tid som går åt till administration skulle behövas för att arbeta mera 
med planeringsfrågor, både på kort och lång sikt. 

Sämre kvalitet för medborgarna 
Om personalgrupperna har sämre arbetsmiljö med bristande planering 
och ökande sjuktal blir det sämre och dyrare vård . 

Kommunens målbild måste förändras 
Orimliga mål skapar för höga förväntningar, både från oss själva som 
arbetar inom kommunen och från medborgarna. Vi måste tillsammans 
förmedla vad medborgarna kan förvänta sig av vård, omsorg och 
service, betydligt lägre än idag. 

Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

L793/ 
Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-25  
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Upphävande av beslut 
- Bolagspolicy för 
Arvidsjaurs kommuns 
bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00/2017 000 
 
Kommunfullmäktige antog 2009-03-30 § 48 bolagspolicy för Arvidsjaurs 
kommuns bolag.  
 
Styrelsen för Arvidsjaur kommunföretag AB har 2017-03-02 § 21 beslutat 
att föreslå kommunfullmäktige om att upphäva beslutet om bolagspolicy 
från 2009-03-30 eftersom innehållet i denna policy numera ingår i 
ägardirektiven för respektive bolag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30 § 48 upphävs och upphör 

därmed att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
AKAB 2017-03-02 § 21 

 Utdragsbestyrkande 

 
  



Justerandes sign 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Saminanträdesdatum 	 Sida 

	  26 
Arvidsjaurs kcr, - mun 

Konirnunstyre 

2017 -04- Q 6 
Dnr 

§ 21 

Bolagspolicy från 2009 — 
upphävande av beslut 

Kommunfullmäktige antog 2009-03-30 bolagspolicy för Arvidsjaurs 
kommuns bolag. Innehållet i denna policy ingår numera i ägardirektiven för 
respektive bolag som beslutas av fullmäktige. 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut om bolagspolicy från 
2009-03-30 Kf § 48 

Beslutet skickas 
Kommunfullmäktige 

2017-03-02 

Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN 
	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatura 
	

Sida 

Kommunfullmilktige 
Kommunstyrelsen 

2009-03-30 
2009-03-16 

59 
106 

Kf § 48 
Ks § 88 	 Dnr 00064/2009 	 991 

Bolagspolicy för 	Bolagspolicy för Arvidsjaur kommuns bolag upptas till behandling för vissa 
Arvidsjaur kommuns 	ändringar. 
bolag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagspolicy för Arvidsjaurs kommuns bolag i enlighet med bilaga 
.1. 	till protokollet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Exp 
. Kommunala bolag 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 
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Policy för representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00098/2017 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-10-29 § 147 ett personalpolitiskt 
handlingsprogram. I programmet finns bland annat en representationspolicy 
framtagen. 
 
Representationspolicyn har reviderats. Policyn har delats upp i två 
dokument; Policy för representation och Riktlinjer för representation. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Policy för representation antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 (personalpolitiskt 
handlingsprogram), upphör att gälla i den del som avser representations-
policy. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

Policy för representation 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-xx 

 
 
 
 

 
 

Policy för representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Styrande dokument Policy 2017-xx Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig Giltig till 
Kommunstyrelsen Tills vidare 
Dokumentinformation Policy för representation 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

Policy för representation 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-xx 

 
 
 
 
Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses sedvanlig gästfrihet i 
form av värdskap som har ett direkt samband med verksamheten. Skatteverket har utfärdat 
anvisningar kring representation. Denna policy för representation har tagits fram med beaktande av 
Skatteverkets anvisningar. 
 
Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter, extern representation eller inåt mot 
anställda, intern representation. Det primära kravet vid representation är att den har ett omedelbart 
samband med verksamheten. Kravet gäller både tidpunkten och platsen för representationen och de 
personer mot vilka representationen riktar sig. 
 
Allmänt gäller att all representation ska ske med måtta och att kostnaderna ska hållas inom rimliga 
och försvarbara gränser. Försiktighet bör också iakttas beträffande ofta återkommande 
representation mot/från en och samma person eller grupp av personer. 
 
_____ 
 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 
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Riktlinjer för 
representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00099/2017 003 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-10-29 § 147 ett personalpolitiskt 
handlingsprogram. I programmet finns bland annat en representationspolicy 
framtagen, där även riktlinjer för representation ingick. 
 
Riktlinjer för representation av representationspolicyn handlingsprogrammet 
som ett eget dokument. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-04-25 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Riktlinjer för representation antas. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer 

 Utdragsbestyrkande 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  
 

Riktlinjer för representation 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2017-xx 

 
 
 
 

 
 
 
 

Riktlinjer för representation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Riktlinjer 2017-xx Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig Giltig till 

Kommunstyrelsen Tills vidare 

Dokumentinformation Riktlinjer för representation 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (2) 
 

Riktlinjer för representation 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2017-xx 

 
 
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid Arvidsjaurs kommuns 

representation. 

 
Extern representation 
All extern representation ska vara godkänd i förväg av närmaste chef förvaltningschef /VD. 

Delegation må göras av förvaltningschef/VD. 
 

Drycker med alkoholhalt över 15 % får normalt inte ingå i Arvidsjaurs kommuns 

representation. Undantagsvis kan avsteg från denna huvudregel få göras vid tillfällen då 

kommunen är värd för internationella gäster eller vid andra särskilda tillfällen. För att 

undantag ska medges krävs godkännande i förväg av närmaste chef förvaltningschef /VD. 

Delegation må göras av förvaltningschef/VD. 

 

Intern representation 
Intern representation ska vara alkoholfri. Med intern representation menas möten, 

avtackningar då medarbetare slutar sin anställning, personalfrämjande åtgärder, årsavslutning 

och gåvor till anställda. Intern representation ska begränsas och normalt sett endast 

förekomma när denna särskilt kan motiveras med hänsyn till verksamheten och vad som kan 

anses vara normal personalvård. I detta sammanhang ingår inte, (till skillnad från vad som 

gäller förmånssammanhang) kurser och konferenser samt liknande arrangemang. Uppvaktning 

från arbetsgivaren i samband med 50-årsdag får högst uppgå till 1 % av prisbasbeloppet (2017 

års prisbasbelopp = 44 800 kronor). 

 

Vid sammanträden, konferenser och personalmöten som sker mer regelbundet ska den interna 

representationen begränsas till maximalt två gånger per år med enklare förtäring. Vid 

personalmöten efter ordinarie arbetstid kan arbetsgivaren tillhandahålla enklare förtäring. 

Enklare förtäring är till exempel kaffe, te, frukt, bulle eller smörgås och betraktas inte som 

intern representation i bokföringshänseende utan anses som skattefria förmåner till de 

anställda. 

 

Representationskostnader 
Skatteverket har utfärdat anvisningar som anger riktvärden för avdragsgilla kostnader 

(exklusive moms) i samband med representation. Nedanstående belopp ska följa skatteverkets 

direktiv. 

 
Extern representation Kronor 

Lunch, middag, supé 90 kr/person 

Andra måltider än ovan 60 kr/person 

 

Intern representation Kronor 

Lunch, middag, supé  90 kr/person 

Andra måltider än ovan  60 kr/person 

Underhållning vid personalfester etc. 180 kr/person 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (2) 
 

Riktlinjer för representation 
 

Fastställt av kommunstyrelsen 2017-xx 

 
 
Extern representation Kronor 

Lunch eller motsvarande 90 kr exkl moms per person  

Middag eller supé 320 kr exkl moms per person 

Andra måltider än ovan 

(fika eller enklare förtäring) 

60 kr exkl moms per person 

 

Intern representation Kronor 

Lunch eller motsvarande 90 kr exkl moms per person 

Middag eller supé 180 kr exkl moms per person 

Särskilda tillfällen 320 kr exkl moms per person 

Andra måltider än ovan 

(fika eller enklare förtäring, personalvård) 

60 kr exkl moms per person 

Underhållning vid personalfester etc. 180 kr exkl moms per person 

 

Huvudregeln är att all representation ska vara kostnadsmedveten. Vad som ska betraktas som 

godtagbara och därmed maximalt tillåtna representationskostnader beslutas av 

förvaltningschef/VD. 
 

Verifikationer 
Enligt god redovisningssed ställs mycket stora krav på hur en verifikation som avser 

representation ska vara utformad. På restaurangnotor och andra kvitton för 

representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer 

som deltagit. Besluts- eller behörighetsattest av faktura avseende representation får inte göras 

av den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i 

representationen. I övrigt gäller för attest de regler som följer av gällande attestreglemente. 

 

Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda riskerar den som utövat 

representationen att få betala kostnaderna privat. 

 

Övrig representation 
 
Julgåva 

Julgåva av mindre värde till anställda är skattefri. Ledningsgruppen Koncernledningen 

fastställer årligen belopp för julgåva. 

 
Gåva i samband med antal tjänsteår 

Gåva ska kunna väljas av den enskilde, dock ska gåvan ha ett bestående värde d v s pengar ges 

inte ut som gåva. Enligt fullmäktiges beslut 1987-10-19 ska värdet på gåvan uppgå till 7 % av 

ett prisbasbelopp om man har 25 tjänsteår. Har man mer  än 15 års tjänstgöring när 

anställningen avslutas men mindre än 25 års tjänstgöring ska gåva utges till ett värde av 3,5 % 

av ett prisbasbelopp. 

 

_____ 



Skriftlig information 
 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 
 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2017-05-09  
 

Information 
 
 
Uppdrag till barn- och 
utbildningsnämnden med 
anledning av 
genomlysning av 
grundskoleverksamheten i 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 

Ks §  Dnr 00198/2016 600 
 
Kommunfullmäktige lämnade 2017-04-06 § 67 följande uppdrag till barn-
och utbildningsnämnden med anledning av den genomlysning som gjorts av 
grundskoleverksamheten i kommunen; 
 
Nämnden ska 
 

- med omedelbar verkan vidta de åtgärder som nämns i rapporten och 
  har bäring på kultur, struktur och ledarskap. 
 

- till kommunstyrelsens närmaste sammanträde rapportera hur man 
  ämnar arbeta med ovanstående. 
 

- till kommunfullmäktige den 20 juni lämna delrapport om hur man  
  arbetat med ovanstående under den del av vårterminen som återstår. 
 
Information till kommunstyrelsen 
Barn-och utbildningsnämnden sammanträder den 11 maj. Kommunstyrelsen 
sammanträder enligt plan den 9 maj. Med anledning av att mötestiden inte 
synkroniserar i tid har barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelat att 
återkoppling kommer att lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Rapport skolgenomlysning grundskolan i Arvidsjaur 
 

Utdragsbestyrkande 
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