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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. Avgiftsbefrielse för vatten och avlopp
7. Sälj tomterna vid båthusviken, Arvidsjaursjön till arrendatorerna (Medborgarförslag)
8. Skridskobana /Fritidsaktivitet (Medborgarförslag)
9. Promenad till Garvaregatan för inspektion av Johannaparken (Medborgarförslag)
10. Cykelbana / Skoterled från Järnia till korsningen riksväg 94/95 (Medborgarförslag)
11. Remiss – Slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammahållen politik för arbete, hållbar

tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)
12. Årsredovisning år 2016 – Kommunstyrelsen
13. Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016
14. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
15. Internbudget 2017 - kommunstyrelsen

Ärenden som inte är offentliga 

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 
16. Årsredovisning år 2016 – Hela kommunen
17. Överföring av pengar från 2016 års investeringsbudget till 2017
18. Gemensamma planeringsförutsättning inför 2018-2020
19. Riktlinjer för investeringar – Arvidsjaurs kommun
20. Taxa för renhållning (avfallhantering)
21. Bidrag för rådgivningsverksamhet under år 2017 - Företagarna i Arvidsjaur
22. Motion – Försäljning av arrendetomter vid Arvidsjaursjön till arrendatorer
23. Motion – Vi vill ha flygskolan!
24. Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens område
25. Redovisning - Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom 

nämnderna
26. Stämmodirektiv till Arvidsjaur Kommunföretag AB’s bolagsstämma år 2017
27. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
28. Politisk organisation mandatperioden 2019-2022 

Offentligt sammanträde 

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

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Plats: Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, 
Solstrålen 

Tid: 21 mars 2017, Kl 08.00

Ledamöter kallas 

Ersättare underrättas 
Samåkning till sammanträdet ska ske i största möjliga 
mån. 



 
Information och rapporter/diskussionspunkter 
 
Kl 13.00-13.30 Information samhällsbyggnadskontoret 
Kl 13.30-14.00 Delrapport om fritidspolitiskt program 
Kl 14.30-15.30 Tema - Näringsliv, Turism och besöksnäring 
 
 
1. Kommunchefens rapport 
2. Bolagsinformation 
3. Rapport från kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Arvidsjaur 2017-03-10 
 

 
LOTTA ÅMAN 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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Meddelandeärenden 

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

 
III Meddelandeärenden 
 
* Protokoll 2017-02-08  
- Norrbottens e-nämnd 
 

* Direktionens protokoll från 2016-11-25 
- Akademi Norr 
 

* Cirkulär 17:02 - Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 
2b) den 15 december 2015 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:06 - Budgetförutsättningar för åren 2016–2020 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 17:07 - Information om Kompetenslyft 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Återkoppling - Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst (Dnr 196/2016) 

- Sveriges Kommuner och Landsting 
 

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 §§ 7-16 2017 
 
II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Skolchef Annette Rylén 
 Tillsvidareanställning §§ 4-6 2017 
 

 Socialchef Ann-Sofi Levander 
 Tillsvidareanställning §§ 30-33 2016 
   §§ 2-2 2017 
 

 Samhällsbyggnadschef Heikki Kairento 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2017 
 

 Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström 
 Tillsvidareanställning §§ 1-1 2017 
 

II Övriga delegeringsbeslut 
 

 Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman 
 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är  §§ 4-5 2017 
 så brådskande, att nämndens beslut inte kan avvaktas 
 
 

 Planingenjör Britta Lundgren 
 Yttrande till Polisen angående upplåtelse  §§ 4-5 2017 
 av offentlig plats 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Avgiftsbefrielse för vatten 
och avlopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au § Dnr 00272/2016 346 
 
Under våren 2016 har en genomgång av VA-abonnemang gjorts i byarna i 
Arvidsjaur samhälle. Det har visat sig att cirka 70 fastigheter har saknat 
abonnemang. Fastighetsägarna har fått meddelande om att ett VA-
abonnemang ska finnas på fastigheten. Däremot har inte alla föreningar fått 
det än. 
 
En skrivelse från vävstugeföreningen i Glommersträsk har inkommit där de 
önskar befrielse på grund av att de inte använder sig av vatten och avlopp 
samt att de är en liten förening där det inte finns ekonomiska resurser. 
Glommersträsk teatercirkel har även hört av sig och sagt att föreningen inte 
finns längre. 
 
Kommunen behöver ta ställning till hur föreningar ska behandlas. 
 
VA-chef Erika Harr har lämnat tjänsteskrivelser i ärendet. 
 
Arbetsutskottet har 2017-01-23 gett kommunchefen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att ändra nuvarande regler för föreningsbidrag så att 
alla föreningar behandlas lika vad gäller kostnader för vatten och avlopp. 
 
Kommunchef Ulf Starefeldt har 2017-01-30 lämnat tjänsteskrivelse i 
ärendet med anledning av arbetsutskottets uppdrag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-23 till kommunstyrelsen 
 
1. Ansökan om befrielse av avgift för vatten och avlopp avslås med 

hänvisning till Lagen om allmänna vattentjänster (VAL 2006:412) 
som bl a säger att samtliga fastighetsägare, som är anslutna till det 
kommunala nätet, ska betala enligt den taxa fullmäktige har fastställt. 
 

_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-01-23 - Återremiss Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Erika Harr Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 

 
  



Direktval 

Arvidsjaurs kommun 
Årviesjdvrien kommuvdna 

Arvid-Kåjb kommun 
Kommunstyrelsen 

2017 -01- 30 

]

20/å   — 3<fb  
Dnr2, 7 

Datum 

2017-01-26 

Kommunstyrelsen 

Handläggare 
Lotta S andström 

1(3) 

Komplettering — Ärendet "Avgiftsbefrielse för vatten och avlopp" 

Under våren 2016 har en genomgång av VA-abonnemang gjorts i byarna i 
Arvidsjaur samhälle. Det har visat sig att cirka 70 fastigheter har saknat 
abonnemang. Berörda fastighetsägare har fått meddelande om att ett VA-
abonnemang ska finnas på fastigheten.Däremot har inte alla föreningar, som äger 
fastigheter, fått det än. 

Vävstugeföreningen i Glommersträsk har skrivit till kommunen och bett om befrielse 
från VA-avgiften på grund av att de inte använder sig av vatten och avlopp. 
Föreningen äger fastigheten. De säger också att de är en liten förening som har små 
ekonomiska resurser. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari diskuterades hur föreningar ska 
behandlas när det gäller VA-abonnemang. 

Under sammanträdet konstaterades följande: 

• De nya abonnemang som tillkommit med anledning av 
samhällsbyggnadskontorets genomlysning knyts, som övriga VA-abonnemang, 
till fastighetsägaren. 

• Föreningar i kommunen har fritt tillträde till kommunens lokaler, enligt 
fullmäktigebeslut. VA-avgiften belastar fastighetsägaren, alltså kommunen. 

• Det är inte tillåtet att använda vattenregleringsmedel till drift. 

Arbetsutskottet har frågat efter förslag om hur reglerna till föreningsbidrag skulle 
kunna utformas så att alla föreningar behandlas lika vad gäller kostnader för vatten 
och avlopp. 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Bankgiro 

933 81 ARV1DSJAUR 
	

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

Avgifterna ska enligt vattentjänstlagen fördelas så långt det är möjligt mellan 
brukarna på ett skäligt och rättvist sätt och vara densamma för likartade 
fastigheter. De fasta kostnaderna ska debiteras samtliga fastigheter anslutna till 
den allmänna VA-anläggningen oavsett nyttjandegranden. 

Kommunallagen säger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika enligt 
likställighetsprincipen. Det innebär att vid fördelning av avgifter ska lika avgifter 
utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i 
motsvarande läge ska betala samma avgifter. 

Vattentjänstlagen säger att samtliga fastighetsägare, som är anslutna till det 
kommunala nätet, ska betala enligt den taxa fullmäktige har fastställt. 

Avgiftsbefrielse innebär att kommunen förlorar intäkten. Om fastighetsägare ska 
avgiftsbefrias är det mest rimligt att detta görs i form av bidrag från kommunen och 
inte på bekostnad av VA-kollektivet. Den ersättning som skulle kunna komma ifråga 
är verksamhetsstöd till föreningar. 

Fullmäktige har beslutat om riklinjer och regler för stödet. Barn och ungdomar är 
prioriterade. Villkoret för att erhålla ekonomiskt stöd är att föreningen bedriver 
ungdomsverksarnhet för barn- och ungdomar i åldrarna upp till 25 år. 

Frågan om att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag för bidrag till 
verksamma föreningar är komplex. 

Nedanstående är lite fakta att ta hänsyn till; 

* Efter genomgång av VA-abonnemang har det visat sig att det finns fastigheter 
som inte har något abonnemang. Abonnemang har upprättats för fastighetsägarna 
(förutom föreningar). 

* Vattentjänstlagen säger att den fasta kostnaderna ska debiteras samtliga fastigheter 
anslutna till den allmänna VA-anläggningen oavsett nyttjandegranden. 

* När föreningen tillika är fastighetsägare blir föreningen betalningsskyldig som 
fastighetsägare, dvs. betalningsskyldigheten är kopplad till fastigheten — inte till 
föreningen som sådan. 

* I det aktuella fallet med vägstugeföreningen i Glommersträsk är föreningen 
således inte särbehandlad gentemot andra fastighetsägare. 

Slutsats samt förslag till beslut 

Att skriva om reglerna för föreningsbidrag så att föreningar som är fastighetsägare 
ska erhålla bidrag för sina VA-kostnader blir svårt. 

Följer man lagen är det enkelt. Alla som har valt att äga en fastighet är också 
skyldiga att betala VA-avgift. 

Kommunen väljer om den ska betala ut föreningsbidrag eller ej, och hur bidragen ska 
utformas. Arvidsjaurs kommunfullmäktige har beslutat att bidrag ska utgå till de 
föreningar som har ungdornsverksamhet. Det är ett beslut som är rakt och tydligt. 
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En lösning för föreningar med svag ekonomi skulle kunna vara att anordna 
aktiviteter för ungdomar. Då kan föreningen söka ekonomiskt föreningsstöd i form 
av verksamhetsbidrag. 

Om reglerna för föreningsbidrag skulle ändras så att föreningar skulle få bidrag till 
VA-avgift, måste även de föreningar som idag betalar VA-avgift via abonnemang 
eller hyra erbjudas samma sak. 

Mitt förslag är, med hänvisning till ovanstående, att inte ändra reglerna för 
föreningsbidrag. 

Föreningarna bör informeras om att de kan söka verksamhetsbidrag om de anordnar 
aktiviteter för ungdomar. 

?, 

Ulf tarefeldt 
Kommunchef 

Bilaga 
Förteckning över föreningar och VA-abonnemang 



Bilaga 

Förteckning över föreningar och VA-abbonnemang 

Byastugeföreningar 
•Abborrträsk •Akkavare •Järträsk •Lauker •Södra Sandsträsk står för sina 
abonnemang 

•Hedberg •Hålberg •Rättsel saknar abonnemang. Ingår i abonnemangsöversyn. 

•Moskosel hyr lokal där VA ingår i hykostnaden 

Övriga med egen fastighet som saknar abonnemang — ingår i abonnernangsöversyn  
•Bagarstugan, Abborrträsk 
Bagarstugan har ett gammalt beslut, Ks 1983-10-17, där de beviljats befrielse från 
anslutningsavgift, en avgift som bara betalas vid anslutningstillfället. 

•Abborrträsk, fotbollsanläggningen saknar abonnemang 
•Bagarstugan, Glommersträsk 

•Vävstugan, Glommersträsk 

•Kläppteatern, Glommersträsk. Föreningen är inakiv. 

•Byaföreningen, Moskosel. Två flerfamiljshus. 

Föreningar som betalar abonnemang 
•Rallarmuseet, Moskosel 

•PRO, Moskosel 
•Frälsningsarmål, Arvidsjaur 

Föreningar som betalar halvt abonnemang 
•Hembygdsföreningen, Arvidsjaur. Ska justeras 

•Filadelflakyrkan, Arvidsjaur. Ska justeras 

Föreningar som hyr lokal där VA ingår i hyran  
•Moskosel, spånhålan. Föreningen hyr där VA ingår i hyresavtalet. 

- Står även förtecknat under rubriken byastugeföreningar 

Särskilt reglerade bidrag till idrottsföreningar och utomhusbad 

•Ishallen, Glommersträsk, saknar abonnemang 
Det sägs att tidigare kommunalrådet Per Lavander ska ha gett 
löfte om att anläggningen ska vara avgiftsbefriad. Finns inget skrivet. 
Föreningen får driftsbidrag till uppvärmning via fjärrvärme, kommunen står för 
elabonnemanget. Ett ärende vilar i väntan på fritidspolitiskt program, där ansvarig 
verksamhet vill att bidraget till fjärrvärme slopas (AuD 2014-03-03 § 7) 

•Utomhusbaden i byarna. Särskilda regler finns fastställda, "Bidrag för drift av 
utomhusbassänger i Arvidsjaurs kommun" (Ks 2012-11-12 § 256) 

•Arvidsjaurs Ryttarförening. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade 
2005-08-22 § 14 att befria ARF från VA-avgifter vid ridstallet. 
Anledningen var att de bedriver en omfattande ungdomsverksamhet. 
VA-avgiften betalas av Camp Gielas. 



 

     
 

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

 

 Datum 

Arvidsjaurs kommun 2017-01-12 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-155 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsbefrielse för vatten och avlopp 
(Dnr 00272/2016) 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Under våren 2016 har en genomgång gjorts av VA-abonnemang i byarna. 
Privatpersoner har blivit ålagda med ett abonnemang men inte de föreningar som 
inte har i avvaktan på ett politiskt beslut hur dessa ska hanteras.  
 
Skrivelse daterad 2016-10-19 är inlämnad och behandlad i AuD §44 2016-12-12. 
 
Ärendet återremitterades för klargörande av 

- Lagstöd för införande av återanslutning 
- Om det finns lagstöd, vad skulle en rimlig avgift vara 
- Kostnad för föreningarnas årliga avgift 

 
2. Lagen om allmänna vattentjänster 

Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att förse de fastigheter som finns 
inom verksamhetsområdet med VA-tjänster. Verksamhetsområden är något som 
kommunfullmäktige har beslutat om. 
 
I och med att det upprättas en anslutning så har fastigheten en brukningsrätt som är 
kopplad till fastigheten och inte fastighetsägaren. Brukningsrätten är evig och kan 
inte sägas upp. 
I och med att en anslutning upprättas har huvudmannen rätt att ta ut 
brukningsavgifter oavsett om fastighetsägaren vill ha kommunalt VA eller inte 
 
 
§6 i lagen om allmänna vattentjänstlagen (LAV) behandlar när ett 
verksamhetsområde ska upprättas. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-16 
 

Dnr 00272/2017 -346 
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6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 
 

Verkamhetsområdet omfattar inte en eller två fastigheter utan det är taget för hela 
bebyggelser. Orden så länge behovet finns kvar i punkt 2 åsyftar till hela 
verksamhetsområdet och inte till enskilda fastigheter som finns inom 
verksamhetsområdet. 

 
9§ i VAL lyder 
” Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som 
uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6§, får 
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastighet eller 
bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om 
fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen 
kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljön” 
 
Det är kommunen som beslutar om verksamhetsområdet och är även den som 
beslutar om  inskränkning med hänvisning til 9§. Paragrafen åsyftar till situationer 
när det en gång i tiden beslutats om ett stort verksamhetsområde där det sedan visat 
sig att bebyggelsen inte blivit så stor som den tänktes när verksamhetsområdet 
fastslogs eller då verksamhetsområdet avser endast ett fåtal fastigheter. 
 
Exempelvis kan vi med hänvisning till §9 häva ett helt verksamhetsområde där det 
finns ett fåtal fastigheter men det innebär även att det måste lösas med en enskild va 
lösning. I sådana här fall brukar kommunen lämna över den allmänna va-
anläggningen till de anslutna fastigheterna. 
 
I domen Va449/12 från Statens VA-nämnd (bifogas) prövas  just denna fråga. 
Sammanfattningsvis så är det upp till kommunen att bestämma 
verksamhetsområdet. Men lagen säger att det måste finnas en lösning och är det inte 
en allmän lösning så ska det vara en enskild lösning. Domen trycker även på att det 
inte är den enskilde individens uppfattning om sin fastighet som avgör om 
fastigheten ska vara ansluten eller inte utan att bedömningen ska ske på objektiva 
grunder. Ligger fastigheten i ett mindre område där det finns ett verksamhetsområde 
och grannarna är anslutna till den allmänna anläggningen så ska även denna 
fastighet vara ansluten. Om än huset på fastigheten är obeboelig idag så kan det 
vara beboeligt om fem år. Som princip godkänner miljökontoret aldrig en enskild 
lösning inom gällande verksamhetsområde. 
 
Vart går gränsen för vad som ska godkännas få koppla ifrån OM kommunen skulle 
godkänna att vissa fastigheter kopplar ifrån sig från den allmänna anläggningen? 
Dagens taxa säger att om fastigheten är bebyggd så ska brukningavgifter tas. Är 
fastigheten utan byggnad behöver inga brukningsavgifter betalas men det finns stöd 
i VAL att även ta ut avgifter för obebyggd fastighet.   



 3 (4) 
 

3. Föreningarnas årliga avgift 
Avgiften för brukningsavgifter beestår av fasta och rörliga delar, enligt tabellen på 
nästa sida.De fasta delarna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och 
täcker kostnaderna för bland annat administration, underhåll av ledningsnät och 
verk. Detta är de brukningsavgifter som ska betalas oavsett om vattnet är avstängt 
eller används. 
 
Den rörliga delen mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna 
för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Används vattnet så ska även den 
rörliga avgiften betalas och där finns möjligheten att använda vattenmätare eller fast 
förbrukning. Vid val av fast förbrukning så erläggs brukningsavgifter på 150 m3/år 
respektive 75 m3/år för fritidsboende per byggnadsenhetsavgift. 
 
Taxan 2016 är 
Brukningsavgifter Ex moms Inkl moms 
Fast avgift 1431,90 1789,88 
Byggnadenhetsavgift 961,82 1202,27 
Levererat vatten m3 15,77 19,72 
 
De föreningshus som är mindre än 150 m2 erläggs med en byggnadsenhetsavgift 
men det flerfamiljshus som finns i Moskosel åläggs med en avgift per lägenhet. 
 
Större delen av dessa föreningsbyggnader skulle erläggas med en grundkostnad på 
2992,15 kr inkl moms  och sen tillkommer förbrukning om de har en sådan. De som 
får en annan taxa är isladan i Glommersträsk och hyreshuset i Moskosel. 
 

4. Kommunallagen 
Av betydelse för avgiftsuttaget i kommunal verksamhet är även 
likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen. Kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Lik-
ställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för 
lika prestation/tjänst eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande 
läge ska betala samma avgifter. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 

 
5. Slutsats samt förslag till beslut 

En fastighets nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att an-
läggningen står till fastighetens förfogande när helst det uppstår behov av detta.  
Anläggningen måste dimensioneras efter detta behov och det är främst för denna 
tillgänglighet som fastighetsägaren betalar brukningsavgifter. Fastighetens behov av 
VA-anordningar ska bedömas objektivt och utifrån ett långsiktigt perspektiv, dvs. 
fastighetsägarens egen uppfattning om behovet eller det nuvarande användningssät-
tet av fastigheten är inte avgörande. 
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Att frångå taxan för enskilda objekt ställer till problem då grundprincipen med VA-
taxan är att den ska vara skälig och rättvis för alla kunder. Vi ser därför inte att det 
är lämpligt att göra undantag för föreningarna om vi ska behandla alla kommun-
medlemmar lika. 
 

    
Erika Harr      Åsa Andersson 
Gatu- & VA-chef     Tf samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Bilaga 1. Dom Va449/12 
Bilaga 2 Svar från jurist 



















Ansökan om befrielse från abonnemang av VA rörande fastigheten Glommersträsk 5:26 

Föreningen Vävstugan i Glommersträsk har fått en räkning från kommunen gällande 
abonnemang för VA till fastigheten Glommersträsk 5:26 som vi bedriver vår verksamhet i. Vi 
vill nu ansöka om befrielse från ett sådant abonnemang eftersom vi inte har något vatten igång 
i huset och det har inte funnits på säkert tio-tolv år. Vattnet stängdes av kommunen för många 
år sedan och jag antar att om det skulle sättas igång igen skulle det säkerligen läcka vatten på 
mer än ett ställe i huset med omfattande vattenskador till följd. Av den anledningen är det 
absolut inte aktuellt med något igångsättande av vattnet heller. 

Eftersom vi är en liten förening på tio medlemmar som bedriver kursverksamhet (vävkurser) 
och inte har några ekonomiska inkomster, förutom medlemsavgiften och den inkomst 
kurserna ger, anser vi oss inte ha ekonamiskt utrymme för en sådan avgift. Vi bedriver ingen 
direkt försäljning och får inte några större bidrag heller så de medel vi har att tillgå för 
verksamhetens drift är inte mer än att det går jämt upp med de utgifter vi redan har. 

Vi hoppas därför att vi kan få befrielse från detta så att vi även i fortsättningen ska kunna ha 
vår verksamhet igång. En verksamhet som bevarar gamla hantverkskunskaper och bidrar till 
bibehållandet av ett kulturarv som annars riskerar att gå förlorat. 

Med vänliga hälsningar vävstugeföreningen i Glommersträsk, 
gm Carina Wigenstam tel. 070-377 76 74 

Arvidsjaurs kommun 
KomrnunstyrOsen 

2016 -08- 29 

Dnr 	-9(12 
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Sälj tomterna vid 
båthusviken, 
Arvidsjaursjön till 
arrendatorerna 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00337/2016 009 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid 

båthusviken Arvidsjaursjön till arrendatorerna.” 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De 
föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 168 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande har 2017-01-31 inlämnats av planingenjör Britta Lundgren. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-07 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 

2015-03-24 § 74, att kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på 
fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande – Britta Lundgren 
Kf 2016-11-29 § 168 
Medborgarförslag Au 2017-03-01 
 

 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 2016-01-25 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Britta Lundgren 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-15565 
 
 
 

Arrendetomterna vid Båthusviken 
Dnr 00190/2016 och Dnr 337/2016 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön, ligger 18 
arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när kyrkan 
arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga en sportstuga. 
Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för bostadsbebyggelse. 
Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera på fastigheten då det varit 
oklart vad som kommer att ske med området i framtiden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19, § 196, att ta fram en detaljplan för 
området för att reglera byggandet och ge möjlighet för stugägarna att höja 
standarden genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. 
 
Ett förslag till detaljplan togs fram under hösten 2014. Efter mötet med 
arrendatorerna och den enkät som skickades ut till samtliga bostadsarrendatorer 
beslutade dock kommunstyrelsen 2015-03-24, § 74 att avsluta arbetet med 
detaljplan för Båthusviken utan åtgärd samt att kommunen skulle fortsätta arrendera 
ut arrendetomterna. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-02-20 (Dnr 00190/2016) en motion från 
fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m) till kommunstyrelsen för beredning med 
budskapet: 
 
”Släpp tomterna fria 
Jag föreslår att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina 
tomter.” 
 
Kommunfullmäktige överlämnade även 2016-11-29 (Dnr 00337/2016) ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen med följande innehåll: 
 
”Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid båthusviken 
Arvidsjaursjön till arrendatorerna.” 
 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-31 
 

Dnr 000190/2016 -009 
 000337/2016-009 



 

 

 
 2 (2) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, § 
74 som tydligt i frågan om framtiden för arrendetomterna och  föreslår därför att 
motionen respektive medborgarförslaget avslås.  
 
Om kommunfullmäktige skulle vara intresserad av en försäljning av tomterna bör 
samhällsbyggnadsförvaltningen få uppdraget att utreda förutsättningarna för en 
sådan försäljning.  
 

2. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, § 
74 som tydligt i frågan om framtiden för arrendetomterna och  föreslår därför att 
motionen respektive medborgarförslaget avslås.  
 

   
Britta Lundgren     Åsa Andersson 
Planingenjör     Bitr. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 



 

 
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsen 2015-03-24 103 
 

Tidigare 
 
 
Detaljplan för Båthusviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska kontoret 
. Arrendatorer  

Ks § 74  Dnr 00096/2014 214 
 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön ligger 18 
arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när 
kyrkan arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga 
en sportstuga. Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för 
bostadsbebyggelse. Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera 
på fastigheten då det varit oklart vad som kommer att ske med området i 
framtiden. Arrendetomterna saknar idag el, vatten och avlopp. Vissa stugor 
är i mer eller mindre dåligt skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19 § 196, att ta fram en detaljplan för 
området. Den 29 november 2012 hölls ett informationsmöte där kommunen 
bland annat informerade om planerna på att detaljplanelägga arrende-
tomterna vid Båthusviken.  
 

Kommunens syfte med att upprätta en detaljplan för Båthusviken är att 
reglera byggandet samt att ge möjlighet för stugägarna att höja standarden 
genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Kommunen 
avser även att stycka av tomter och sälja dessa. Tanken är att arrendatorerna 
ska få förköpsrätt. 
 

Ett förlag till detaljplan har tagits fram. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 § 171 att bjuda in till möte med 
berörda arrendatorer, kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och 
berörda tjänstemän för att diskutera innehållet i detaljplaneförslaget. 
Mötet ägde rum den 18 november 2014 och där beslutades att skicka ut en 
enkät till berörda bostadsarrendatorer för att undersöka intresset för att köpa 
tomter enligt föreslagen detaljplan och prisbild. 
 

Vid mötet med arrendatorerna var det inte många som var positiva till 
föreslagen detaljplan och prisbild. Enkätsvaren visar samma resultat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arbetet med detaljplan för Båthusviken avslutas utan åtgärd. 

2. Kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på fastigheten 
Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

3. Tekniska kontoret får i uppdrag att ålägga arrendatorerna att innan den 
31 augusti 2015 städa sina arrendetomter, enligt 8 kap 23 § Jordabalken 
där det framgår att arrendatorn inte får vanvårda arrendestället. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2011-09-19 § 196 
Ks 2014-10-13 § 171 
Enkätsvar 

Utdragsbestyrkande 
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Skridskobana 
/Fritidsaktivitet  
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00302/2016 292 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Isladan i Arvidsjaur används flitigt i föreningssyfte. Det är begränsade 

tider för allmän åkning. Många med mig skulle tycka att det vore trevligt 
med öppna banor (eller bana) utomhus. 
 

Förslagsvis kunde banan ställas i ordning på planen vid Nyborgsdagiset 
eller varför inte Nyborgstjärn. 
 

Nyborgstjärn används delvis för skoteruthyrning. Men tänkt så trevligt för 
bland annat turistnäringen om folk sågs åka skridskor mitt i samhället 
- på en begränsad del av sjön. 
 

Behov: Ploga bana/eventuell belysning. 
 

Tänk på folkhälsan, turister och nöje!” 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget. De 
föreslår att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 121 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Yttrande har inlämnats 2017-01-18 av fritidschef Katarina Landstedt 
och gatu- och VA-chef Erika Harr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-23 till kommunstyrelsen 
 
1. Medborgarförslag bifalls. 

2. En skridskobana/isbana anordnas på försök under säsongen 2017/2018. 

3. Utvärdering av verksamheten ska ske i maj 2018. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Medborgarförslag 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
  



 

     
 

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

 

 Datum:  
Arvidsjaurs kommun 2016-12-29 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Katarina Landstedt 
Erika Harr 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-556 61 
0960-155 73 
 
 
 
 
 

Skridskobana / Fritidsaktivitet (Medborgarförslag) 
Dnr 302/2016 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2016-11-16 med följande innehåll; 
 
 ”Isladan i Arvidsjaur används flitigt i föreningssyfte. Det är begränsade tider för 
allmän åkning. Många med mig skulle tycka att det vore trevligt med öppna banor 
(eller bana) utomhus. 
 
Förslagsvis kunde banan ställas in ordning på planen vid Nyborgsdagiset eller 
varför inte Nyborgstjärn. 
 
Nyborgstjärn används delvis för skoteruthyrning. Men tänk så trevligt för bland 
annat turistnäringen om folk sågs åka skridskor mitt i samhället 
- på en begränsad del av sjön. 
 
Behov: Ploga bana/eventuell belysning. 
 
Tänk på folkhälsan, turister och nöje” 
 
 

2. Ekonomisk analys 
 
Fritid har tillsammans med Gatuavdelningen tittat på en bra placering för en 
skidskobana. Vid Nyborgstjärnens strand, intill den nya lekparken kan ett försökt 
med en isbana göras under vårvintern. Fördelen med den placeringen, är att banan 
blir centralt belägen och att belysning finns på platsen, samt att en landbana är säker 
att beträda och inte beroende av isens tjocklek. 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-18 
 

Dnr 00302/2016 -292 



 2 (2) 
 
 
Spolning av en isbana kan göras inom kommunförvaltningen. Uppskottning av 
isbanan kan ske med traktor, när plogning efter gångstigen runt Nyborgstjärnen 
genomförs. Kostnaden blir troligen inte särskilt stor och bör rymmas inom befintlig 
budget, om inget oförutsett inträffar. 
 
 

3. Slutsats samt förslag till beslut 
 
En isbana skulle vara ett väldigt trevligt inslag för ortsbor och turister. Eftersom 
kostnaden beräknas att rymmas inom befintlig budget, så föreslås ett positivt beslut. 
 
Notera, att detta är ett experiment som bör utvärderas efter en säsong. Vi kan titta 
på nyttjandegraden under vintern och till sommaren ser vi om isbanan har givit 
några skador på gräsmattor ect. 
 
 
 
Katarina Landstedt  Erika Harr 
Fritidschef Gatu- & VA-chef  
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Promenad till 
Garvaregatan för 
inspektion av 
Johannaparken 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §   Dnr 00305/2016 331 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” På vägen dit längs Stationsgatan kan ni inte undgå att se hur ingången till 

Johannaparken förfulats! Väl nere på Garvargatan ser ni hur torftig parken 
blivit. Ett staket i bortre änden, den mot Storgatan saknas och ni ser hur 
parken riktigt längtar efter en avslutning, t.ex. i form av ett staket med en 
magnifik portal som entré men då måste ni först ta bort de P- platser som 
tar upp ytan i Kioskens förlängning. 
 

Fråga i anslutning därtill: VEM var det som lyckades sälja hörnet av 
parken mot Stationsgatan?” 

 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 123 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Tjänsteskrivelse har 2017-01-18 inlämnats av gatu- och VA-chef Erika 
Harr samt samhällsbyggnadschef Heikki Kairento. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
1. Medborgarförslag besvaras enligt följande; 

Staketet kommer kommunen att se över men det är inte tänkt att det 
ska göras några förändringar i sträckning jämfört med hur det ser ut 
idag. Det ska vara helt och snyggt. De parkeringsplatser som 
medborgaren nämner är inte p-platser utan torgplatser och det är 
kommunfullmäktige som beslutat om försäljning av hörnet av parken 
mot Stationsgatan.  

 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Erika Harr, Heikki Kairento 
Medborgarförslag 
 

 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 2017-01-17 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Erika Harr 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-155 73 
 
 
 

Medborgarförslag-Promenad till Garvaregatan för inspektion av Johannaparken 
(Dnr 00305/2016) 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
”På vägen dit längs Stationsgatan kan ni inte undgå att se hur ingången till 
Johannaparken förfulats! Väl nere på Garvargatan ser ni hur torftig parken blivit. 
Ett staket i bortre änden, den mot Storgatan saknas och ni ser hur parken riktigt 
längtar efter en avslutning, t.ex. i form av ett staket med en magnifik portal som 
entré men då måste ni först ta bort de P- platser som tar upp ytan i Kioskens 
förlängning. 
 
Fråga i anslutning därtill: VEM var det som lyckades sälja hörnet av parken mot 
Stationsgatan?" 
 

2. Gatuchefens svar 
Detta medborgarförslag innehåller liknande åsikter och frågor som 
medborgarförslaget Återställande av Johannaparken (Dnr 00066/2015). 
 
Staketet kommer kommunen att se över men det är inte tänkt att det ska göras några 
förändringar i sträckning jämfört med hur det ser ut idag. Det ska vara helt och 
snyggt. De parkeringsplatser som medborgaren nämner är inte p-platser utan 
torgplatser och det är kommunfullmäktige som beslutat om försäljning av hörnet av 
parken mot Stationsgatan. Allt detta förklars grundligare i svaret till 
medborgarförslaget ”Återställande av Johannaparken” som bifogas. 
 
 

                   
Erika Harr     Heikki Kairento 
Gatu- & VA-chef    Samhällsbyggnadschef 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-18 
 

Dnr 00305/2016 -331 
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Cykelbana / Skoterled 
från Järnia till korsningen 
riksväg 94/95 
(Medborgarförslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00304/2016 513 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Jag är en flicka på sju år. Där jag bor finns ingen cykelbana, så jag måste 

cykla på riksvägen. Det tycker jag är jobbigt, för varje gång det kommer 
en bil så måste jag stanna och kliva av cykeln. 
 

Därför har jag ett förslag; 
 

Från Järnia till korsningen riksväg 94/95 går en skoterled. Den kan man 
rusta upp med packat grus och en liten bro nedanför slakteriet, så att jag 
kan cykla på den när jag ska in till samhället. Och på vintern kan 
skotrarna köra på den för då cyklar inte jag.” 

 
Kommunfullmäktiges har 2016-10-31 § 123 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Gatu- och VA-chef Erika Harr och t.f samhällsbyggnadschef Åsa 
Andersson har inlämnat yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
1. Medborgarförslag avslås med hänvisning till följande; 

Sträckan som medborgarförslaget avser är 1,3 km långt och större 
delen av sträckan består av hårt packad jord. Att grusa en cykelväg 
längs denna sträcka är inte ekonomiskt försvarbart då det innebär en 
investeringskostnad samt en underhållskostnad. Det finns inga hinder 
att använda denna stig/led i sitt befintliga skick på sommaren. Vissa 
delar går att cykla på medans vissa delar kanske cykeln får ledas. 
Medborgaren kan även välja att korsa riksvägen vid Dollarstore och 
använda sig av den befintliga gång- och cykelbanan som finns där den 
sista biten in till samhället. 

 
_____ 
 

. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Au 2017-03-01 
Kf 2016-10-31 § 123 
Medborgarförslag 

 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 2017-01-30 

Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 

Erika Harr 

 Kommunstyrelsen 

  
Direktval 
0960-15573 

 

Medborgarförslag-Cykelbana/Skoterled från Järnia till korsningen  riksväg 94/95 

Dnr 00304/2016 

 

1. Bakgrund/sammanfattning 

Ett medborgarförslag har lämnats in där en flicka på 7 år önksar att kommunen ska 

grusa skoterleden mellan Järnia och korsningen riksväg 94/95 så att den går att 

cykla på på sommaren istället för att hon ska cykla längs med riksvägen när hon ska 

in till samhället. 

 

2. Befintlig led 

Sträckan som medborgarförslaget avser är 1,3 km långt och större delen av sträckan 

består av hårt packad jord. Att grusa en cykelväg längs denna sträcka är inte 

ekonomiskt försvarbart då det innebär en investeringskostnad samt en 

underhållskostnad. Det finns inga hinder att använda denna stig/led i sitt befintliga 

skick på sommaren. Vissa delar går att cykla på medans vissa delar kanske cykeln 

får ledas. Medborgaren kan även välja att korsa riksvägen vid Dollarstore och 

använda sig av den befintliga gång- och cykelbanan som finns där den sista biten in 

till samhället.  
 

 
 

För att eventuellt tillgängliggöra handelsområdet Bernhardsborg vid en eventuell 

framtida exploatering bör den befintliga gång- och cykelväg  fortsätta på samma 

sida om riksvägen. Detta är på motsatt sida av medborgarens önskemål. 

 

 

 

 

Erika Harr Åsa Andersson 

Gatu-& VA-chef Tf. samhällsbyggnadschef 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-30 
 

Dnr 00304/2016      -513 
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Remiss – Slutbetänkandet 
”För Sveriges landsbygder 
– en sammahållen politik
för arbete, hållbar tillväxt
och välfärd (SOU 2017:1)

Ks §  Dnr 00064/2017 142 

Näringslivsdepartementet har översänt remiss av Slutbetänkandet ”För 
Sveriges landsbygder – en sammahållen politik för arbete, hållbar tillväxt 
och välfärd (SOU 2017:1). 

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 2017-03-13 
Árviesjávrien kommuvdna 

1 (2) 

 
Handläggare 
Kristina Grubbström 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Direktval 
0960-15767 
 
 
 
 
 

Yttrande - Betänkandet SOU2017:1 För Sveriges landsbygder – en 
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, dnr 
N2017/00222/HL 
(Dnr 64/2017) 
 
Sammanfattning  

Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom det övergripande målet om en ”livskraftig 
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd”.  

De tre perspektiven om likvärdiga förutsättningar, ökande förmåga att ta tillvara sina 
förutsättningar samt ökade möjligheter att bidra till en positiv utveckling av 
samhällsekonomin instämmer vi också i. Dessa är viktiga utgångspunkter för det 
fortsatta arbetet för alla aktörer. 

Arvidsjaurs kommun ställer sig bakom de förslag som kommittén kommit fram till 
men vill betona följande: 
 

 När det gäller åtgärder för ett stärkt näringsliv är punkten kunskapsutveckling 
och förenkling en av huvudfrågorna för att få till övriga delar. Det föreslagna 
forskningscentrumet måste ha en koppling till landsbygden för att över 
huvudtaget kunna förstå vilka förutsätningar som företagare i dessa områden 
har att förhålla sig till. 

 Den extra stora utmaning som ett begränsat befolkningsunderlag på stora 
geografiska ytor innebär kan inte nog betonas. Samordning av 
transportsystem, samverkan mellan olika aktörer samt satsningen på bredband 
är mycket viktig och måste finasieras som den infrastruktur det faktiskt är. 

 I de bygder som är glest befolkade med långa avstånd finns inte 
kollektivtrafik som är möjlig att nyttja vid pendling till och från arbetet. Då är 
ett avståndsbaserat reseavdrag bra men det måste vara anpassat till att egen 
bil nästan alltid är förutsättningen för att kunna ta sig till och från arbetet. 
Ibland krävs två bilar beroende på om man som ett par arbetar på olika orter. 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-03-16 
 

Dnr 00064/2017 -142 



 

 

 2 (2) 
 

 För att säkerställa landsbygdernas kompetensförsörjning föreslås 
utbildningscentra i varje FA-region. Vill påminna om det system av Lärcentra 
som många inlandskommuner redan är involverade i för samma syfte. Det 
borde gå att nyttja istället för att bygga upp ett nytt system. 

 Bosättningen på landsbygden skall underlättas genom färre begränsningar 
och särskilda landsbygdslån. Den ”döda hand” som alla tomma hus på 
landsbygden skapar borde på något sätt lyftas bort men ökade möjligheter till 
byggande är mycket positivt. 

 För att skapa attraktiva livsmiljöer föreslås bl a likvärdiga möjligheter att 
utöva och uppleva kultur oberoende av bostadsort. Det är bra att Kulturrådet 
och Myndigheten för kulturanalys får ett uppdrag men man måste säkerställa 
att de utreder utifrån rätt förutsättningar – kunskapen om dessa bygder är inte 
alltid tillräcklig inom de storstadsbaserade myndigheterna. Säkerställ att 
representationen breddas i dessa utredningar. 

 Likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort känns 
som en utopi. Det räcker inte med ett anpassat utjämningssystem när 
personalförsörjningen mer och mer övergått till bemanningsföretag som 
”pungslår” de mest utsatta områdena i landet. Det måste till krafttag för att 
bryta den onda spiralen och för oss som bor i de 23 utpekade kommunerna är 
nog situationen allra värst. 

 Ökad statlig närvaro är en postiv åtgärd. För att detta skall fungera krävs , 
precis som kommittén säger, en tydligare styrning och utökad samverkan, och 
det måste vara obligatoriskt med en lokalisering utanför storstäderna när nya 
myndigheter och verk inrättas. Att få till en så kallad landsbygdsdelegation är 
bra och de borde ha ett tydligt uppdrag att samverka med kommunerna för att 
kunna tex hitta rätt etableringsort. 

 Underlätta för civilsamhällets engagemang ökar möjligheten till dialog och 
samarbete som är så viktigt för att få igång utvecklingen. Förslaget att utöka 
Leadermetoden ser vi som positiv och ger bättre förutsättningar för 
civilsamhället i sitt utvecklingsarbete tillsammans med offentlig sektro.  

 

I detta ärende har Kommunstyrelsen beslutat efter samråd med Arvidsjaurs 
Landsbygdsråd. Kristina Grubbström har varit föredragande. 
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Sammanfattning 

Därför behövs en sammanhållen landsbygdspolitik 

Det finns både möjligheter och utmaningar i landsbygderna. I 
landsbygderna finns ett vitalt näringsliv med höga produktions-
värden som måste ges goda förutsättningar att möta framtida 
marknader. En del av detta näringsliv utgår från platsbundna resurser 
som är viktiga för Sverige som helhet. Bland annat är landsbygdernas 
natur- och kulturmiljöresurser viktiga för att ta Sverige in i en bio-
baserad och fossilfri ekonomi och för att göra Sverige till en 
utvecklad besöksnation. Därför är det viktigt med befolkade, aktiva 
och växande landsbygder. 

I dag saknas en sammanhållen politik för landsbygderna som på 
ett tydligt sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som 
samhället står inför. En övergripande ambition för kommittén är 
att presentera en sådan sammanhållen politik för landsbygdernas 
utveckling de närmaste 30 åren. En politik som syftar till optimism 
och framtidstro i hela Sverige.  

Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt 
gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. 
Vår mest grundläggande utgångspunkt är att landsbygderna ska ges 
samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land 
och ge dem som arbetar och bor i landsbygderna likvärdiga förut-
sättningar till ett gott liv. 

Utvecklingen i landsbygderna har under lång tid gått i en rikt-
ning som står i strid med en sådan ambition. Resultatet har blivit 
att näringslivets potential inte har utnyttjats och att skillnaderna i 
tillgång till offentlig service mellan olika landsdelar har ökat. En 
fortsatt tudelning av vårt land kan inte accepteras varken av eko-
nomiska, sociala, miljömässiga eller demokratiska skäl. Landsbygd-
erna erbjuder många av lösningarna när det gäller framtidens 
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utmaningar, inte minst inom klimatpolitiken, men då måste det 
vara möjligt att verka och bo där. 

Medborgarna i vårt land ingår i olika typer av sociala och eko-
nomiska sammanhang. Många av dessa har de anslutit sig till frivilligt; 
det vi kallar det civila samhället. Andra sammanhang skapas genom 
att medborgarskapet innebär skyldigheter och rättigheter i förhåll-
ande till samhällets institutioner. Enligt vår mening är emellertid ett 
medborgarskap inte bara en formalitet, det är också ett uttryck för 
ett samhällskontrakt mellan medborgarna och det allmänna i form 
av stat, landsting och kommuner. Om det blir ett allt för stort gap 
mellan de förväntade rättigheterna och den faktiska verkligheten 
finns det en risk för att detta samhällskontrakt kommer att lösas 
upp. Detta kan få långtgående konsekvenser för förtroendet för sam-
hället och demokratin. 

Vi menar att samhällskontraktet bör vidareutvecklas för att säker-
ställa att medborgarna och näringslivet i landsbygderna ges samma 
förutsättningar som i övriga delar av vårt land. För att åstadkomma 
detta lämnar Parlamentariska landsbygdskommittén 75 förslag som 
sammantaget lägger grunden för ett mer sammanhållet Sverige, där 
alla, oberoende av var man bor, ges grundläggande förutsättningar 
att leva ett gott liv. 

I vårt arbete med att utforma en sammanhållen politik för lands-
bygdernas utveckling har vi utgått från tre övergripande perspektiv:  

 Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och 
leva i landsbygderna. 

 Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för 
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveck-
ling av samhällsekonomin. 

Kommitténs förslag och mål för landsbygdens utveckling 

Kommittén lämnar i detta slutbetänkande ett stort antal förslag 
som ska bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar 
utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat 
ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling i ett trettioårs-
perspektiv: 



SOU 2017:1 Sammanfattning 

13 

 En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till före-
tagande, arbete, boende och välfärd. 

De mål och de förslag som vi redovisar i detta slutbetänkande utgår 
från de analyser och principiella ställningstaganden som kommittén 
gjorde i sitt delbetänkande På väg mot en ny politik för Sveriges 
landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar 
(SOU 2016:26). 

En näringspolitik för Sveriges landsbygder 

Utgångspunkten för kommitténs näringspolitiska förslag är att det 
finns betydelsefulla produktionsvärden i landsbygderna som det är 
viktigt att ta till vara. I kommitténs analyser kan vi se att den ökande 
globaliseringen och specialiseringen ställer stora krav på närings-
livets förmåga till förnyelse. Företagen måste kunna samspela med 
aktörer lokalt, nationellt och globalt. Aktörer som kan bidra med 
kunnande och pengar till produkt- och tjänsteutveckling. I synner-
het för solo- och småföretagare i glesa strukturer är det avgörande 
hur man utvecklar sina samarbeten på distans. Därmed blir våra 
förslag om goda digitala och fysiska kommunikationsmöjligheter 
viktiga. Detsamma gäller en god tillgång till efterfrågad arbetskraft. 

Mål 

Målet för detta område bör enligt kommittén vara: 

 Landsbygdernas förutsättningar tas till vara för att skapa ett 
mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god 
förmåga till förnyelse. 

Förslag 

Vi kan konstatera att det finns behov av ytterligare finansiellt kapital 
i framför allt de glesa och mycket glesa landsbygdsområdena. Kom-
mittén lägger därför förslag som ska förstärka Almi Företag-
partners, Saminvest AB:s och Vinnovas uppdrag att verka för 
näringslivsutveckling i dessa landsbygder (2.3.1 och 2.3.2). 
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Förmågan till förnyelse stärks av att viktiga kontakter knyts 
mellan forskning, annan expertis, rådgivare och producenter i ett 
tidigt skede av en innovation. Därför föreslår kommittén bland 
annat en utvidgning av nuvarande åtgärder med bland annat stöd till 
innovationsgrupper inom ramen för landsbygdsprogrammet (2.3.2). 
Det är viktigt att dessa stöd når fler företag och branscher i 
landsbygderna.  

Ökad export är av betydelse för att stärka näringslivets konkur-
renskraft. Kommittén föreslår därför att aktörerna som verkar 
genom regionala exportcentra samt Visit Sweden får i uppdrag att 
genomföra riktade insatser till företag i landsbygderna (2.3.3). Det 
är särskilt viktigt att små företag, i synnerhet i glesa och mycket glesa 
landsbygder, får del av de insatser som exportcentra kan erbjuda. 

Kommittén konstaterar att det finns åtskillig lagstiftning och 
regeltillämpning som försvårar villkoren för de som driver plats-
bunden verksamhet i landsbygderna, liksom för verksamheter av 
säsongskaraktär. Problemen uppstår bland annat på grund av brist-
ande kunskap om villkoren för företagande i landsbygderna. Därför 
är det viktigt att policyutformning och policytillämpning utgår från 
bättre kunskap om företagande i glesa områden. Det behövs kun-
skapsutveckling. Kommittén föreslår att det bland annat ska ske 
genom ett nyinrättat forskningscentrum (2.3.5). 

Paket för näringslivet i kommuner med extra stora utmaningar 

Kommittén konstaterar att nuvarande insatser i stödområde A 
behöver kompletteras. Det gäller i synnerhet de 23 kommuner som 
har extra stora utmaningar. De finns i arbetsmarknadsregioner med 
begränsat befolkningsunderlag på stora geografiska ytor. Deras 
näringsliv består av förhållandevis begränsat antal branscher och de 
har haft en problematisk befolkningsutveckling. Företagen i dessa 
kommuner har långa avstånd till leverantörer, kunder och begränsat 
utbud av arbetskraft. Därför föreslår kommittén ett paket med en 
kombination av landsbygdsgenerella och geografiskt riktade åtgärder 
som ska skapa synergieffekter och en positiv utvecklingsspiral 
(2.3.4). Paketet ska öka tillgången på arbetskraft och frigöra kapital 
för det lokala näringslivet. Detta bidrar till att produktionsvärden 
stannar och kan återinvesteras. Det i sin tur ska stärka produk-
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tionsförmågan hos näringsidkare i dessa regioner och på sikt leda 
till både nya och bevarade arbetstillfällen.  

Utöver våra landsbygdsgenerella åtgärder med bland annat utbild-
ningscentra, omlokalisering av statliga jobb och utbyggd digital infra-
struktur innehåller paketet en möjlig finansiering på cirka 500 
miljoner kronor som kan avsättas för riktade näringspolitiska och 
tillväxtfrämjande åtgärder i dessa kommuner. Det kan exempelvis 
handla om ytterligare nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter 
och avskrivning av studieskulder. Vi föreslår att regeringen utreder 
detta vidare. 

Digitalisering och transportinfrastruktur ska bidra 
till landsbygdernas utveckling 

Trots ambitiösa mål för bredbandsutbyggnaden kan kommittén 
konstatera att det fortfarande är många hushåll, i huvudsak i de 
glesa landsbygderna, som saknar snabbt bredband. 

Behovet av investeringar inom samtliga transportslag överstiger i 
dag de ekonomiska ramarna. För de investeringar som görs genom-
förs sällan kalkyler av investeringens regionala konsekvenser, trots 
att samma transportinvestering kan ha helt olika effekter beroende 
på var den genomförs. Vissa investeringar kan således orsaka nega-
tiva effekter för mer territoriella politikområden, som landsbygds-
politiken. 

Väl fungerande digital kommunikation och fungerande transport-
system underlättar boende i landsbygderna och är av största vikt för 
att landsbygderna ska kunna utvecklas. Bra kommunikationer är 
också nödvändiga för medborgarnas möjligheter att pendla till 
arbete och ta del av offentlig och kommersiell service. 

Mål 

Kommittén har formulerat två mål för detta område: 

 Hela landet drar nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 En infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter 
till medborgarna och näringslivet i landsbygderna. 
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Förslag 

För att se till att även landsbygderna får tillgång till en effektiv och 
säker digital kommunikation med hög överföringskapacitet lämnar 
kommittén ett antal förslag (3.1, 3.1.1, 3.1.2). Kommittén föreslår 
bland annat att regeringen beslutar om ett nytt mål för bred-
bandsutbyggnaden, där hela landet ska ha tillgång till digital infra-
struktur med överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 
2025. Kommittén föreslår att Jordbruksverket ges i uppdrag att ut-
forma bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet 2021–2027 så 
att länsstyrelserna tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga 
och kommuner kan upphandla bredband med hög överförings-
kapacitet. Vidare föreslår kommittén att regeringen omgående anslår 
300 miljoner årligen för att inleda innovationsupphandlingar för att 
fullborda bredbandsutbyggnaden. 

Kommittén lämnar också ett antal förslag som syftar till att för-
bättra person- och godstransporterna i landsbygderna. Bland annat 
föreslår kommittén att regeringen bedömer vilka konsekvenser en 
förändring av skatter, avgifter och avdrag inom det transportpolitiska 
området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen 
(3.2.1). Kommittén föreslår också att regeringen tar initiativ till en 
översyn av reseavdraget i syfte att göra det avståndsbaserat (3.2.2). 

En kompetensförsörjning som säkerställer landsbygdernas behov 
av arbetskraft 

Kompetensförsörjningen i landsbygderna står inför stora ut-
maningar. Många unga flyttar från landsbygderna till högskole- och 
universitetsorter för att utbilda sig och återvänder allt för sällan. 
Både den privata och offentliga sektorn har också svårt att hitta 
personal med rätt utbildning. Det finns också en brist på personer 
med högre utbildning. Något som gör det svårt att attrahera kun-
skapsintensiva verksamheter till landsbygderna. 

Kompetens är en av grunderna för ekonomisk tillväxt och utveck-
ling. Det gäller inte minst i landsbygderna. Tillgång till högre 
utbildning i närområdet är därför viktigt för landsbygdernas närings-
liv och för den offentliga sektorn. 
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Mål 

Kommitténs mål för detta område är:  

 Utbildningssystemet säkerställer kompetensförsörjningen och 
ökar tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. 

Förslag 

Kommittén lämnar flera förslag för att säkerställa landsbygdernas 
kompetensförsörjning. Ett antal av förslagen syftar till att öka till-
gängligheten till högre utbildning i hela landet. Det föreslås ske 
genom att utbildning som bedrivs vid universitet och högskolor ska 
kunna erbjudas lokalt i samverkan med kommuner i så kallade 
utbildningscentra för högre utbildning (4.3).  

Ett annat förslag syftar till att få fler med högre utbildning att 
flytta till eller stanna kvar i kommuner med extra stora utmaningar. 
Kommittén föreslår att regeringen utreder om det ska bli möjligt att 
minska studieskulderna för de som bor och arbetar i de 23 kommuner 
som kommittén föreslår ska bli föremål för särskilda satsningar (4.4). 

Samhällsplanering och bostadspolitik som ser 
till landsbygdernas behov 

Kommittén konstaterar att det finns en efterfrågan på bostäder i 
landsbygderna. Flertalet landsbygdskommuner har i dag brist på 
bostäder, och då inte enbart i centralorten.  

Bostadsförsörjningen har en mycket stor betydelse för att lands-
bygderna ska kunna utvecklas. Ett attraktivt boende kan vara en 
förutsättning för att få efterfrågad arbetskraft att bosätta sig i lands-
bygderna. För att kommunerna ska kunna behålla unga och ny-
anlända och underlätta deras utbildning och inträde på arbetsmark-
naden krävs bostäder. En ökad bosättning i landsbygderna breddar 
också underlaget för kommersiell och offentlig service.  

En kommunal översiktsplanering som omfattar landsbygderna 
utgör också en viktig grund för att landsbygderna ska kunna ut-
nyttja sina förutsättningar för utveckling och boende. 
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Mål 

De mål som kommittén har formulerat för området är: 

 Bosättning i landsbygderna underlättas. 

 En samhällsplanering som underlättar landsbygdernas utveckling. 

Förslag 

För att få kommunerna att i ökad utsträckning använda den över-
siktliga planeringen som ett verktyg för att skapa goda förutsätt-
ningar för landsbygdernas utveckling föreslår kommittén att Bo-
verket ges i uppdrag att utarbeta en vägledning för hur landsbygd-
ernas värden och utvecklingsmöjligheter ska kunna redovisas inom 
ramen för den kommunala översiktsplaneringen (5.1). 

Kommittén lägger också ett antal förslag som syftar till att 
minska vissa begränsningar som finns för byggande och utveckling 
i landsbygderna. Förslagen avser riksintressen, strandskydd och va-
lagstiftningen (5.1.1–5.1.3). 

För att öka det statliga engagemanget för byggandet av bostäder 
i landsbygderna föreslår kommittén att regeringen tar initiativ till 
att utreda om byggandet kan underlättas genom införandet av sär-
skilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägar-
lägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter (5.2.1). 

En förbättrad tillgång till service, välfärd och kultur 
i landsbygderna 

Kommittén konstaterar att den kommersiella servicen i landsbygd-
erna tenderar att försämras. Exempelvis minskar dagligvarubutik-
erna i alla typer av landsbygder, liksom tillgängligheten till betal-
tjänster och kontanthantering.  

Tillgängligheten till kommersiell service och välfärdstjänster är 
av avgörande betydelse för landsbygdernas utveckling. Saknas det 
förskolor och skolor, dagligvaruhandel, drivmedelsstationer, post- 
och apoteksservice med mera är det svårt att locka till sig nya med-
borgare och inte minst att driva företag. Även kulturen spelar en 
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viktig roll för att skapa attraktiva livsmiljöer som kan bidra till 
landsbygdernas livskraft och utveckling. 

Den demografiska utvecklingen utgör den största utmaningen 
för välfärdstjänsterna. När antalet kommunmedlemmar minskar 
ställs kommunerna inför svårigheter att finansiera sin verksamhet 
och att rekrytera personal till densamma. 

Mål 

De mål som kommittén har formulerat för detta område är: 

 God tillgång till kommersiell service. 

 Likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av 
bostadsort. 

 Likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur oberoende 
av bostadsort. 

Förslag 

En utgångspunkt för kommitténs förslag är att staten måste ta ett 
större ansvar för landsbygdernas kommersiella service, välfärds-
tjänster och kulturutbud.  

För att stärka och utveckla den kommersiella servicen lämnar 
kommittén bland annat förslag som syftar till att säkra tillgången till 
post- och betaltjänster (6.2.2, 6.2.3). 

Kommittén föreslår också att det kommunala utjämningssystemet 
anpassas till ändrade demografiska och andra förhållanden samt att de 
specialdestinerade statsbidragen i ökad utsträckning görs generella 
(6.4.1).  

Vidare föreslår kommittén att Statens kulturråd och Myndig-
heten för kulturanalys får uppdrag som syftar till att göra kulturen 
mer tillgänglig i landsbygderna (6.7.1).   
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Staten ska bli mer närvarande i landsbygderna 

Kommittén konstaterar att staten har dragit sig tillbaka från lands-
bygderna och allt mer koncentrerat verksamheten till tätorter och 
större städer. En utgångspunkt för kommitténs förslag är därför att 
staten måste bli mer närvarande i hela landet och att staten som 
arbetsgivare måste ta ett större ansvar för landsbygdernas utveckling. 

Mål 

Kommitténs mål för området är: 

 Staten är fysiskt närvarande i landsbygderna med arbetsplatser 
myndighetsservice och polis. 

Förslag 

Kommittén lämnar ett antal förslag som syftar till att stärka den 
statliga närvaron i landsbygderna. 

Kommittén föreslår att Arbetsförmedlingen stoppar planerade 
nedläggningar inom sitt lokala kontorsnät till dess att konsekvens-
erna av nedläggningarna och av införandet av alternativa digitala 
kanaler för arbetssökande har utvärderats (7.1.1).  

Polisens närvaro i landsbygderna är en mycket viktig trygghets-
faktor för landsbygdernas invånare. Kommittén föreslår att reger-
ingen ställer krav på maximal insatstid för polisärenden där ingrip-
anden måste ske omedelbart (7.1.2). 

Kommittén föreslår också att en serviceorganisation inrättas 
med uppgift att ansvara för den lokala service som i dag utförs av 
Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten (7.1.3). 
Två alternativa modeller för en sådan organisation redovisas. Där det 
är möjligt bör Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Polis-
myndigheten samlokaliseras med den nya serviceorganisationen. 

Antalet tjänster vid statliga myndigheter i Stockholms FA-regi-
on har under perioden 2008–2014 ökat med drygt 10 000. Samtidigt 
minskar antalet statliga tjänster i många arbetsmarknadsmässigt 
utsatta FA-regioner. Kommittén rekommenderar därför att 10 000 
tjänster vid statliga myndigheter i Stockholms FA-region under en 
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5 till 7-årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i behov av statliga 
arbetstillfällen (7.1.4). 

En tydligare styrning och samordning av landsbygdspolitiken 

Den starka statliga sektoriseringen är ett problem för ett tvärsekt-
oriellt och komplext politikområde som landsbygdspolitiken. Lands-
bygdernas möjligheter till utveckling och tillväxt, som bygger på att 
aktörer på olika nivåer samverkar, försämras i ett sektorbaserat 
system jämfört med ett där geografin tillmäts en betydelse. 

En förutsättning för en framgångsrik landsbygdsutveckling är 
att det finns arbetssätt och verktyg som gör det möjligt samordna 
åtgärder inom olika politikområden. 

Förslag 

En utgångspunkt för kommitténs förslag är att det behövs en tyd-
ligare styrning och samordning av landsbygdspolitiken. Om detta 
ska lyckas behöver de olika statliga aktörernas roller tydliggöras. 
Kommittén lämnar ett antal förslag för att åstadkomma detta 
(8.1.1–8.1.6). Vi föreslår bland annat 

 att det i kommittéförordningen stadgas att kommittéer i sina 
betänkanden ska ange konsekvenser för landsbygden av sina 
förslag, 

 att det i samband med regeringens gemensamma beredning av 
propositioner och andra regeringsbeslut införs en särskild be-
dömning av beslutens konsekvenser för landsbygderna, 

 att vissa myndigheters och statliga bolags landsbygdspolitiska 
ansvar tydliggörs i myndigheternas instruktioner och bolagens 
ägardirektiv, och 

 att det i varje län ska inrättas en strategisk och operativ samord-
ningsfunktion, benämnd landsbygdsdelegation. Landsbygds-
delegationerna ska, inom ramen för länsstyrelsernas samord-
ningsuppdrag, samordna de statliga myndigheternas verksamhet 
inom landsbygdspolitiken. Delegationerna ska ledas av lands-
hövdingarna.  
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Bättre förutsättningar för civilsamhället att bidra 
till landsbygdernas utveckling 

Människors engagemang och förmåga till samarbete och organ-
isering är grunden för hållbar utveckling. Det finns ett rikt före-
ningsliv i landsbygderna. I många landsbygder tar dessutom det 
civila samhället genom sina föreningar stort ansvar för lokal service 
och infrastruktur. En landsbygdspolitik måste därför underlätta för 
den insats som civilsamhället bidrar med. 

I landsbygderna är det särskilt viktigt att verksamheter kan drivas 
i småskaliga lösningar som ger samordningsvinster. Det är därför 
betydelsefullt att offentlig, privat och ideell sektor samarbetar. Civil-
samhället kan genom sina organisationer också bidra till bättre 
beslutsunderlag i offentlig sektor. Enligt kommittén behöver därför 
arenorna för dialog och samarbete stärkas.  

Föreningslivet i landsbygderna behöver breddas. Fler unga och 
nya svenskar behöver i större utsträckning känna förankring och 
att de är viktiga för sina bygders utveckling. Deras engagemang 
behövs för att kunna stärka utvecklingen i landsbygderna. 

Mål 

Kommitténs mål för det civila samhället är: 

 Staten främjar det civila samhällets engagemang i landsbygdernas 
utveckling. 

Förslag 

Staten kan bidra till att stärka flera arenor på olika nivåer. Därför 
föreslår kommittén bland annat att leadermetoden görs rikstäck-
ande och att statens överenskommelse med civilsamhället på natio-
nell nivå breddas genom att också fokusera på utveckling av arbets-
metoder för landsbygdsutveckling (9.3.2, 9.3.3). Kommittén föreslår 
också riktade stöd till folkbildningen för att stärka i synnerhet ungas 
och personer med invandrarbakgrunds möjligheter och förmåga att 
delta i landsbygdsutveckling (9.3.1). 
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Kostnader och finansiering av kommitténs förslag 

Kommittén föreslår ett stort antal åtgärder för att stärka utveck-
lingskraften i landsbygderna. Den positiva samhällsekonomiska 
effekten av våra förslag ska komma genom kombinationen av för-
slagen. Konsekvenserna av våra förslag bör således bedömas samlat. 

Det har visat sig att det finns omfattande brister i dagens system 
för reseavdrag. Genom felaktiga utbetalningar går staten miste om 
minst 1,4 miljarder kronor utifrån dagens nivåer av avdraget. Om 
reseavdraget, som kommittén föreslår, görs avståndsbaserat skapas 
utrymme för att göra effektivare utvecklingsinsatser i landsbygd-
erna.  

Viktigare insatser och deras finansiering redovisas nedan. 

 Den årliga kostnaden för ett statsbidrag som syftar till att skapa 
en infrastruktur för utbildningscentra i FA-regioner som saknar 
universitet och högskola, eller har få etablerade kommunala lär-
centra inom regionen, uppskattas till 70 miljoner kronor. Finansi-
eringen föreslås ske med medel som frigörs genom vårt förslag 
om avståndsbaserat reseavdrag. Lärosätenas kostnader för sats-
ningen bör kunna finansieras inom befintliga anslag. 

 Kostnaden för kommitténs förslag om bredbandsutbyggnaden, 
beräknas till cirka 2 miljarder kronor. De årliga investeringarna i 
en fortsatt bredbandsutbyggnad är cirka 300 miljoner kronor 
under en period av 5–10 år. Finansieringen föreslås ske med 
medel som frigörs genom vårt förslag om avståndsbaserat rese-
avdrag. Finansieringen ska ses i relation till att regeringen redan 
disponerar 1 miljard kronor för fortsatt bredbandsutbyggnad. 

 Kommitténs rekommendation om att minst 10 000 tjänster vid 
statliga myndigheter i Stockholms FA-region under en 5 till 7-
årsperiod omlokaliseras till FA-regioner i behov av statliga arbets-
tillfällen kan inledningsvis leda till vissa kostnader som samman-
hänger med flytten till nya orter och nya lokaler. Dessa kostnader 
bör emellertid huvudsakligen inrymmas i berörda myndigheters 
anslag. 
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 Kommitténs förslag om att genomföra lokalt ledd utveckling 
med leadermetoden i hela landet beräknas kosta ytterligare cirka 
150 miljoner kronor sett över en sjuårsperiod. Finansieringen 
förslås ske genom omprioriteringar inom landsbygdsprogram-
met, bland annat genom de resurser som frigörs genom vårt för-
slag om en resursmässigt effektivare och mer samordnad upp-
handling av bredband. 

 Därutöver har kommittén identifierat en möjlig finansiering på 
cirka 500 miljoner kronor som kan avsättas i näringspolitiska 
och tillväxtfrämjande åtgärder i ett paket till de utpekade 23 
kommunerna med extra stora utmaningar. Det kan exempelvis 
handla om åtgärder som prövats i Norge i form av sänkta arbets-
givaravgifter och nedskrivning av studielån. Finansieringen före-
slås ske med medel som frigörs genom vårt förslag om avstånds-
baserat reseavdrag. 
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Sammanfattning och analys av årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen och dess 
verksamheter 
 
Kommunstyrelsens samlade årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse för 2016 
med 38 119 tkr. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska 
överskottet handlar till största delen om att intäkterna, främst i form av statsbidrag, har blivit 
större än beräknat samt att vissa planerade aktiviteter senarelagts. Sammantaget bedöms frågan 
om god ekonomisk hushållning vara väl förankrad i verksamheterna. Stödprocesserna inom 
ekonomi- och personalområdet har förbättrats under året bl. a i syfte att underlätta uppföljningen 
och intern kontroll av verksamheterna. Vid en analys av det ekonomiska resultatet framkommer 
att det varit svårt att i förväg kunna förutse hur stora statsbidrag kommunen skulle få för 
flyktingmottagandet. Detta har i sin tur medfört svårigheter att planera viss verksamhet då 
resurstillgången varit osäker. Delar av de statsbidrag som kommunen erhållit är av 
engångskaraktär och därför inte något vi kan räkna med för kommande år.  
 
Det som präglat kommunstyrelsens verksamhet mest under det gångna året är mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. Det har detta krävt stora arbetsinsatser av 
såväl flyktingmottagande enheter som av överförmyndaren. Frågan om flyktingmottagande har 
varit ett prioriterat område under 2016, såväl politiskt som verksamhetsmässigt. Ett annat 
område som prioriterats under året är upphandling. Även om det fortfarande finns mer att göra 
innan vi har en effektiv upphandlingsprocess så har medvetenheten om vikten av korrekta 
upphandlingar ökat. Kommunstyrelsen har under året även arbetat mycket med frågan om 
bredbandsutbyggnad och frågan om förvaltning av kommunens stadsnät. Kommunens roll i 
arbetet med näringslivsfrågor har varit ett viktigt inslag under 2016.  
 
Investering har under året skett i Länsmansgärdan där många verksamheter kan inrymmas. 
Flyttning sker från och med 2017.  Kommunstyrelsens positiva ekonomiska resultat för 2016 ska 
ses som ett resultat för det enskilda året och inte som ett löfte om att kommande år kan ge samma 
resultat. Snarare är utveckling av skatteunderlag och generella bidrag i stor utsträckning mindre 
än de behov som verksamheterna hittills har beräknat. 
 
Räddningstjänsten har inköpt en ny ledningsbil under året. Den är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även 
utrustad med släckutrustning som en offensiv enhet vilket innebär att en inledande offensiv 
insats med ledningsbilen kan göras. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till 
nittio sekunder. Räddningstjänsten har också övergått till en annan metodik i utbildningen som 
innebär att bättre inlärnings- och utbildningseffekt erhålls samt en viss utökning av timmar för 
personalen  
En ny utalarmeringsanläggning har inköpts till Glommersträsk.  
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna 
till Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Nya skyddskläder, en 
lättare och kraftigare klipputrustning, dubbdäck mm har inköpts och därmed har också kvaliteten 
på räddningstjänstens utrustning förbättrats.  
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
  
Lotta Åman  Ulf Starefeldt 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef  
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Årsbudget Redovisat 

Avvikelse 
mot 

 2016 2016 budget 
 

  
 

KOMMUNSTYRELSEN  
Kostnader 12 267 12 467  
Intäkter 0 -11  
NETTO 12 267 12 456   -189 
 

  
 

TEKNISKA  
Kostnader 34 709 34 360  
Intäkter -11 317 -12 490  
NETTO 23 392 21 870 1 522 
 

  
 

FASTIGHETER  
Kostnader 23 450 22 515  
Intäkter -34 680 -35 479  
NETTO -11 230 -12 964 1 734 
 

  
 

AFFÄRSVERKSAMHET  
Kostnader 34 268 33 164  
Intäkter -36 157 -38 504  
NETTO -1 899 -5 340 3 441 
 

  
 

STÖDFUNKTIONEN  
Kostnader 31 509 29 565  
Intäkter -7 795 -10 304  
NETTO 23 714 19 261 4 453 
 

  
 

Näringsliv   
Kostnader 5 092 4 588  
Intäkter -2 195 -1 680  
NETTO 2 897 2908 -11 
    
Arb marknad och 
Integration   

 

Kostnader 29 145 34 467  
Intäkter -33 347 -67 462  
NETTO 4 202 -32 995 28 793 
 

  
 

KULTUR  
Kostnader 12 873 15 279  
Intäkter -1 659 -3 846  
NETTO 11 214 11 433 -219 
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FRITID     
Kostnader 8 416 8 338  
Intäkter -959 -1 271  
NETTO 7 457 7 067 390 
    
Räddningstjänst fr o m 1 
juli-16 

   

Kostnader 3 257 5 171  
Intäkter -375 -18  
NETTO 2882 5 153 -2 271 
SUMMA 
KOMMUNSTYRELSEN 

66 483 28 849 37 634 
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Kommunstyrelsen 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  1 619 1 625 100 1 405 

Verksamhet  7 875 8 069 102 8 040 

Internhyror  2 773 2 773 100 2 773 

       

Summa kostnader  12 267 12 467 102 12 218 

       

Intäkter  0 -11 0 -529 

       

Netto  12 267 12 456 102 11 689 
Budgetavvikelse                  -189 
 
Verksamhetens uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att 
styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 
 
Händelser av betydelse 
Vissa verksamheter har fr o m 2016 överförts till samhällsbyggnadskontoret då hanteringen sker 
där. 
Fr o m 1 juli har personal- och arbetsutskottet slagits ihop med ekonomiutskottet för att därefter 
heta kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ekonomi 
Verksamhet 00600 Effekter av mera resande för utbildningar och konferenser 62 tkr samt 
projektstöd beslutat i dec 2015 som ej beaktats i budget.  
Verksamhet 19300 Stöd till Arvidsjaurs Flygplats AB hade i budget tagit hänsyn till då uthyrda 
ytor där, vilket inte blev fallet för 2016. 
Övriga verksamheter har inte förbrukat sin budget 2016. 
 
Framtid 
Framtiden innebär att vara restriktiv med alla kostnader. 
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  Årsbudget Redovisning Förbrukning Redovisning 

     i %  
  2016 2016 2016 2015 
Verksamhet     
00600 Kommunstyrelsen 5 047 5 233 104 5 228 
02300 Föreningsbidrag 300 157 52 0 
03500 Allmänna utredningar 75 0 0 0 
03600 Strukturåtgärder 517 492 95 420 
08800 Arvidsjaurs Stadsnät 150 107 72 119 
19100 Näringslivsstöd 78 78 100 78 
19300 Stöd till koncernen 5 000 5 350 107 5 161 
21100 Allmän markreserv 0 0 0 -74 
28400 Bostadsanpassning 1 100 1 034 94 1 050 
89100 Krisberedskap 0 0 0 -293 

  12 267 12 456 102 11 689 
      
Fetstilskoder har överförts till Samhällsbyggnadskontoret 
respektive Räddningstjänst   
Fetstilsmarkerade verksamheter finns i egen redovisning.   
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Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen  
 

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. 
Uppföljning per 31 dec SCBs Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex stigit 65 

för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i riket för 2016 är 60. 
 

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. 
Uppföljning per 31 dec Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2015 och på plats 285 för 

2016. 
 

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.  
Uppföljning per 31 dec Utbildning i januari i kansliets regi där Arjeplogs och Sorsele 

kommuner bjöds  in. 
 

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. 

Uppföljning per 31 dec  Enkäten är genomförd men på grund av för låg svarsfrekvens 
kommer inga resultat att redovisas för 2016.  
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Bostadsanpassning  
 
Verksamheten 284 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  258 241 93 106 

Verksamhet  843 793 94 946 

Summa kostnader  1 100 1 034 94 1 053 

Intäkter  0 0 0 -3 

Netto  1 100 1 034 94 1 050 
 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag år 2016 
62st, till en kostnad av 991 332 kr. 
 
Bokförd kostnad för 2016 
Den bokförda kostnaden för 2016 är 1 033 830 kr. 
 
Redogörelse för år 2016 
Under år 2016 inkom 62st ansökningar varav 61 med helt bifall och en med delvis avslag. Två 
av bidragen var återställningsbidrag. De vanligaste åtgärderna under årets har varit trösklar, 
handtag och spistimers. 
 
Tabell 1. Fördelning av beviljade bidrag under år 2016 på belopp av olika storlek. 

Mindre än 1 000 kr 0 st 20 000 - 49 999 kr 5 st 
1 000 - 4 999 kr 36 st 50 000 - 99 999 kr 2 st 
5 000 - 19 999 kr 16 st 100 000 kr eller mer 3 st 

 
Tabell 2. Fördelningen av beviljade bidrag under år 2016 baserat på bidragsmottagarens ålder 

Under 70 år: 70 - 84 år 85 år och äldre 
Antal bidrag: 17 st Antal bidrag: 29 st Antal bidrag: 16 st 

 
Händelser av betydelse  
Det blev en större anpassning under 2016 som gjorde att budgeten drog i väg. För denna enskilda 
anpassning beviljades 260000kr i bidrag. 
 
Framtiden 
Enligt Boverket går utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och 
längre tid än tidigare. Detta sparar samhället stora pengar på, då vårdplatser och andra boenden 
är dyra. 
 
Målsättning med bostadsanpassningsbidrag 
Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den 
funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, få ökad självständighet, kunna använda 
sina hjälpmedel och få en bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. Denna målsättning 
gör det dock svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaderna blir helt beroende 
på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. 
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Samhällseffekter med bostadsanpassningsbidrag är: 
- ökat kvarboende 
- möjlighet till eget boende istället för särskilt boende 
- möjlighet till hem rehabilitering  
- möjlighet till hemsjukvård   
- barn med svåra funktionsnedsättningar kan bo hemma 
- ökad självständighet och minskat hjälpbehov  

 
Måluppfyllelse 
Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. 
 
Intern kontroll 
Under året har de flesta fakturor granskats, det har i stort sett bra ut. Inga direkta felaktigheter 
har upptäckts. 
 
2016 års ärende hantering följer lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. 
Statistik/nyckeltal

 
Diagram 1. Fördelning av bostadsanpassningsbidrag månadsvis för år 2016. 
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Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 2001 och framåt. 

 
Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 2001 och 
framåt. 
 
 
Johan Åberg 
Handläggare 
 
  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BAB år 2001 ‐ 2016

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANTAL BESLUTADE BAB/ÅR



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

10 
 

 

   

Tekniska totalt exkl. Fastigheter, VA, Renhållning 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  13 524 13 208 98 11 936 

Verksamhet  20 292 20 259 100 19 325 

Internhyror  893 893 100 850 

       

Summa kostnader  34 709 34 360 99 32 112 

       

Intäkter  -11 317 -12 446 110 -11 523 

       

Netto  23 392 21 913 94 20 588 
 
Verksamhet 
Vi levererar dagligen mat till skolor och åldringsvård. Vi har under året mätt svinnet och 
påbörjat ett projekt för att minska detta svinn. Vi fick mindre goda betyg på maten på skolorna 
2015 och har under 2016 arbetat med detta. Under mätningen hösten 2016 blev betyget på 
skolmaten betydligt bättre än 2015. 
Vi arbetar kontinuerligt med olika detaljplaner. 
Vi har arbetat med många av rekommendationerna i Översikts- och Tillväxtplanen ÖTP. Bland 
annat Information och service till medborgare och företag, Besiktningar utemiljö, Förädling av 
Storgatan, Avfallsplan och VA-planer, Vittjåkksprojektet, Vattenförvaltningsplanen, Fler 
cirkulationsplatser, Väg för farligt gods samt Vandringsleder. 
 
Händelser av betydelse 
Vi har under året påbörjat detaljplaneringen av Vittjåkk efter att Länsstyrelsen avlägsnat 
reservatstatus för delar av berget som vi avser låta exploatera. Vi har under året påbörjat arbetet 
med att upprätta detaljplaner i egen regi efter att ha köpt in nödvändig programvara. 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet blev väldigt bra, Tekniska går cirka 1,5 milj kr bättre än budget. 
Ledning får 0,3 milj kr över, Kollektivtrafiken går 0,6 milj kr bättre än budget på grund av 
återbetalningar från Länstrafiken. Kosten gör ett mindre överskott emedan Gata får drygt en halv 
miljon kr över på grund av en reavinst vid försäljning av en gammal traktor. Gatas egentliga 
verksamhet går enligt budget. 
 
Personal 
All personal har deltagit i kompetenshöjningsaktiviteter av olika slag. Personalomsättningen är 
relativt låg. All personal har deltagit i en anonym enkät, enhetsvis, med avseende på den 
psykosociala arbetsmiljön. Enkäterna visar att personalen till allra övervägande delen trivs och 
mår bra med sina arbeten, kollegor och chefer. Sjuktalen var 6,6 %. Kosten har sjuktal på 8,2 % 
medan övriga enheters sjuktal är 1,5 %. 
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Framtiden 
Vi har påbörjat arbetet med att försöka effektivisera vår transportverksamhet med avseende på 
bland annat kollektivtrafik, skolskjutsar och mattransporter. Dessa verksamheter kostar ganska 
mycket pengar. Vi har även startat en kostutredning som ska utreda konsekvenserna av 
entreprenadiserad verksamhet kontra varianter av nuvarande egen verksamhet. 
Vi kommer även att fortsätta arbetet med att förnya det ålderstigna detaljplanebeståndet i 
Arvidsjaurs samhälle. 
Vi kan eventuellt stötta våra grannkommuner med GIS- och Planarbete. 
Vi kommer fortsatt vara GIS-konsult åt Arvidsjaurs Energi AB. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Vi mäter den psykosociala arbetsmiljön på alla enheter årligen och det blir i allmänhet goda 
betyg på arbetstillfredsställelse och andra viktiga parametrar för trivseln i den dagliga gärningen. 
Vid vår internkontroll kontrollerar vi avtalstrohet och att fakturorna är i enlighet med avtalade 
priser och villkor. Vidare kontrollerar vi att de anställda får tillräckligt med 
kompetensutveckling. Alla anställda måste genomgå årlig kompetensutveckling för att inta 
stagnera i sin yrkesutövning. 
Skolmaten fick mindre gott betyg vid en mätning 2015. Under 2016 har vi arbetat med detta och 
vid mätning hösten 2016 var betyget betydligt bättre. 
 
 
Heikki Kairento 
Samhällsbyggnadschef 
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Fastighet 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  9240 8961 97 8544 

Verksamhet  14210 13554 95 12316 

Summa kostnader 23450 22515 96 20860 

Intäkter  -2703 -3502 130 -2585 

Internhyror -31977 -31977 100 -31566 

Summa intäkter  -34680 -35479 102 -34151 

Netto  -11231 -12964 115 -13291 
 
Verksamheten 
Fler investerings- och underhållsprojekt har utförts under året än tidigare år. 
Underhållsprojekten har bland annat bestått av utvändiga ommålningar av Ishallen, Sporthall och 
Brandstation i Glommersträsk, Nyborgs förskola samt toppning av Tallbackaskolans skolgård. 
Det har också varit en del ombyggnadsprojekt initierade av verksamheterna. T.ex. ombyggnad 
klassrum och grupprum på Sandbackaskolan, nytt personalrum på Nyborgs förskola, nytt kontor 
på Medborgarhuset, utbyte spånsug på Fridhemsskolan och nybyggnad av skolmoduler på 
Ringelskolan. 
Förberedelser inför förvärv av fastigheten Länsmansgärdan 9 har gjorts och omställningsarbete 
och lokalförändringar har utretts åt socialnämnden. 
Därutöver har också flera investeringsprojekt utförts. 
Komplettering och utökning av brandlarm på Ringelskolan. Utvändig renovering av Parkskolan, 
Renovering av Harens förskola. Nya entrépartier och elektroniska lås på Fridhemsskolan. 
Energieffektiviseringar såsom utbyte av invändig belysning till LED på Fridhemsskolan, 
anpassning av värmesystem, utbyte termostater och ventiler på Fridhemskolan samt ny 
ventilation och belysning på Haren. Nya dörrar samt nya lås och ombyggnad av reception på 
Kommunhuset har utförts som en del i projektet kommunal ledningsplats. 
 
Händelser av betydelse  
Övertagande av fastighetsdrift och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 från Landstinget från 16/9. 
 
Ekonomi 
Intäkter är mer än budgeterat på grund av externa hyror som tillhör år 2015 (ca 320 tkr) och 
intäkter för drift-  och vaktmästeri på Länsmansgärdan 9 (ca 440 tkr) 
Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av mindre vikariekostnader på städ. 
Verksamhetskostnaderna är lägre på grund av att det även i år varit ett lite varmare år än normalt 
vilket har lett till lägre energikostnader på ca 250 tkr samt 400 tkr i planerat underhåll som inte 
hunnit utföras i år. 
 
Personal  
Personalen har utökats med en fastighetsskötare från 16/9. 
Fastighetsenheten har nu 21,2 personal omräknat i heltider. En fastighetschef, en byggingenjör, 
en städchef, 3,6 fastighetsskötare och 14,6 städpersonal. 
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Sjukfrånvaro för städ var 15% varav 13 % är långtidssjukskrivningar. För övrig personal är 
sjukfrånvaron 0,14%. 
Kompetensutveckling: Administrativa personalen har haft 5,5 dagar utbildning i snitt, 
fastighetsskötarna 5 dagar och lokalvårdarna 3 dagar. 
 
Framtiden 
Införande av ett fastighetssystem för bl.a. felanmälan, ärendehantering, tillsyn och skötsel. 
Nyckeltal för verksamheten ska tas fram 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Energianvändningen i kommunalägda lokaler har ligger på samma nivå som förra året. Dock var 
det året ännu varmare än året 2016. Energiförbrukningen har minskat med 11% jämfört med 
2009. 
Internkontroll för att kontrollera att avtal följs och att rätt priser fakturerats har utförts genom 
stickprovskontroll av inkomna fakturor. Ett fåtal felaktigheter har upptäckts och rättats. 
 
Den årliga arbetsmiljöundersökningen bland medarbetarna har utförts och kommunicerats. 
Den årliga brukarenkäten till verksamhetsansvariga har utförts. Enkätsvaren gav ett sammantaget 
betyget 3,7 på en 5-gradig skala.  
 
Enligt rekommendationerna i översiktsplanen så har arbetet påbörjats för att hitta formerna för en 
eventuell ny sim-och sporthall. 
 
 
Sara Persson 
Fastighetschef 
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Vatten och avlopp 
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Vatten och avlopp 
 
Verksamhetsberättelse 
VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom 
kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand 
om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 4 st avloppsreningsverk, 2 st 
minireningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 
km ledning.  
 
Verksamheten  
Året har varit gynnsamt med avseende på vattenfrysningar. Vi har haft enstaka vattenläckor och 
det har visat sig att när vi ska stänga av vattenledningen så har vi ibland problem med de ventiler 
som behövs stängas. En del vattenläckor har då i sin tur resulterat i även ett ventilbyte. Vi har i år 
börjat att områdesvis se över både brandposter och ventiler. 
 
Under vinterhalvåret har vi med egen personal bemannat den slambilen som vi köpt tillsammans 
med avfall. Vi har tömt våra verk, spolat ledningar och utfört en del extratömningar av enskilda 
brunnar. Från maj till december har bilen varit bemannad med personal som vi hyr in från flyget. 
 
Vi har åtgärdat två mindre reningsanläggningar. En i Hedberg där brunnen bytts ut samt att vi 
har försett den med en efterföljande rening och den andra är i Svedjan där vi bytt ut brunnen. 
 
Provpumpning av det gamla vattenverket Lärkan är genomförd. Det har visat sig att vi har bra 
kapacitet och godkända vattenprover. Verket kommer att renoveras och användas som 
reservvatten. Vi tittar även på att förstärka Arvidsjaurs vattenverk kapacitetsmässigt med ett till 
borrhåll. När dessa åtgärder är klara kommer vi att göra upprätta ett vattenskyddsområde för 
Arvidsjaur tätort. Arbetet med att ta fram ett nytt vattenskyddsområde i Abborrträsk är startat. 
 
Vi har dock fortsatt mycket avloppsstopp. 
 
Vi har i år investerat i en ny avvattningsutrusning på reningsverket i Arvidsjaur. Utrustningen 
funkar idag inte den ska. Det är en del inkörningsproblem. En pumpstation är ombyggd i 
Glommersträsk, utbytet av ledningar i Hedberg är klart, ventilationen är bytt i reningsverken i 
Moskosel och Glommersträsk. Ventilationen och avvattningsutrustningen kommer att ge oss 
mindre energiförbrukning. 
 
Arbetet med att upprätta en VA-plan är igång. En VA-plan är ett dokument som beskriver hur 
vattenförsörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet. 
VA-planen fastställs av kommunfullmäktige. Enligt tidplanen ska VA-planen vara framtagen till 
politisk beredning i första kvartalet 2018. 
 
Händelser av betydelse  
Vi har upphandlat nya VA-konsulter. Upphandlingen blev överklagad och det drog ut på tiden. 
Avtal kunde först tecknas i den senare delen av sommaren vilket inneburit att vi inte kunnat 
starta upp vissa projekt och utredningar. 
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Det har märkts stor skillnad på vårt arbete sen enheten utökades med en arbetsledare. Vi har 
blivit mer resurseffektiva. Vi ligger fortfarande efter med underhåll och planering men det är ett 
steg i rätt riktning. 
 
I april skickades brev till ca 70 fastighetsägare som har vatten och avlopp framdraget till sin 
fastighet men som inte betalar något abonnemang. De flesta har erlagts med ett abonnemang 
medan en del ligger under utredning. Alla fastigheter som har vatten och avlopp framdraget till 
tomten ska betala VA-avgifter oberoende om vattnet används eller ej. Enda sättet att undkomma 
avgift är om fastigheten är obebyggd. 
 
Ekonomi 
Jämfört med föregående år så är intäkterna högre och det beror främst på att taxan har höjts med 
3 % utöver KPI i år. Bidragande är även de abonnenter som blivit ålagda med ett abonnemang i 
år. Det har resulterat men en intäkt på ca 350 tkr. 
 
Årets kostnader är totalt högre än förra året. Avskrivningarna är i paritet med föregående år 
medan varor och tjänsteköp ökat. 
 
Internkontroll 
Under det gångna året har vi löpande granskat fakturor för att kontrollera att de överensstämmer 
med de gällande avtal kommunen har. Resultatet har varit bra men några påpekanden har fått 
göras. 
 
Personal  
Inom VA-verksamheten finns en arbetsledare och fyra heltidsanställda VA-maskinister samt en 
deltid som vi köper av fastighet som ser över våra anläggningar i Glommersträsk och Svedjan. I 
Moskosel, Rättsel, Ljusträsk och Auktsjaur köper vi tillsammans med Fastighetsavdelningen en 
dag i veckan en pensionär som utför daglig tillsyn på dessa ställen. Detta är bara en tillfällig 
lösning. Moskosel behöver besökas minst två gånger i veckan, helst tre.  
 
Sjuktal 0,49% 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Inget av de vattenprover som tagits på kommunens producerade vatten har visat på otjänligt 
vatten. 
 
Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader 
är inte medräknade i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de 
ofördelade kostnaderna inräknade. De ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan 
Arvidsjaur och byarna och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar. 
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Kostnad exkl kapitalkostnad  
Arvidsjaur tätort 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  1 857 tkr 1 574 tkr 1 710 tkr 1 735 tkr 1 988 tkr 
Reningsverket  2 038 tkr 1 802 tkr 1 868 tkr 2 052 tkr 1 731 tkr 
Ledningar  1 456 tkr 2 062 tkr 2 040 tkr 2 036 tkr 1 520 tkr 
Totalt 5 350 tkr 5 439 tkr 5 617 tkr 5 823 tkr 5 239 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 1 152 kr 1 172 kr 1 210 kr 1 255 kr 1 129 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 10,62 kr 15,05 kr 14,89 kr 14,86 kr 11,09 kr 
      
Producerat vatten Arvidsjaur 
vattenverk/m3 

4,18 kr 4,14 kr 3,55 kr 9,98 kr 4,27 kr 

Renat vatten i Arvidsjaur 
reningsverk/m3  

2,63 kr 2,41 kr 3,00 kr 2,72 kr 2,13 kr 

      
 
Kostnad exkl kapitalkostnad 
Byar 

2016 2015 2014 2013 2012 

Vattenverket  2 164 tkr 1 768 tkr 1 681 tkr 1 736 tkr 1 663 tkr 
Reningsverket  1 953 tkr 1 695 tkr 1 945 tkr 1 902 tkr 1 755 tkr 
Ledningar  2 516 tkr 1 863 tkr 1 799 tkr 1 571 tkr 1 741 tkr 
Totalt 6 632 tkr 5 326 tkr 5 424 tkr 5 209 tkr 5 159 tkr 
      
Per person (skrivna på fastighet) 6 250 kr 5 021 kr 5 112 kr 4 908 kr 4 862 kr 
Ledningar exkl kapitalkostnad/m 33,64 kr 24,92 kr 24,06 kr 21,00 kr 23,28 kr 
      

 
Framtiden 
Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
 
Förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar måste öka. Vi har drygt 20 mil ledning 
i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet och med en förnyelsetakt på 40 år så innebär det 
att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har 
100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka inventeringstakten av ledningsstatusen, så att våra 
insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet 
är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.  
 
2013 utförde miljökontoret miljötillsyn på 11 små avloppsanläggningar och alla har fått underkänt 
av olika anledningar. Vad som kommer att behöva åtgärdas på dessa kommer att variera i 
omfattning. Åtgärdsplan är lämnad till miljö och några är i dagsläget åtgärdade. Vi kommer även 
att titta på de anläggningar som inte gjorts någon tillsyn av.  
 
Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar 
 
Allt detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En femårig plan är för kort för 
denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd utan vi måste arbeta fram en 
långsiktig plan. VA-planen är ett första steg i denna process. Först måste det kartläggas vad vi har 
och i vilken riktning kommunen ska jobba.   
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Under 2017 släcks telefonnätet i flera av de byar där vi har kommunalt VA. Detta innebär att vi 
måste bygga om i våra verk och stationer för att vårt styr/övervakningssystem ska fungera. 
Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för 
anslutna fastigheter. Vi måste även börja renspola Arvidsjaurs dricksvattennät så att vi minskar 
uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar. 
 
VA-taxa kommer att höjas med 3% årligen utöver konsumentprisindex fram till 2020 för att klara 
de investeringar vi måste göra. Våra avskrivningar ska komponentavskrivas och vi vet inte i 
dagsläget hur det kommer att påverka våra avskrivningar. 
 
 
Erika Harr 
Gatu- & VA-chef 
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Resultaträkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01 - 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  14 402 13 594 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 206 
0 

207 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
13 

 
13 

 Sidoordnade intäkter  127 110 
Summa intäkter 1 14 749 13 925 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -2 314 -1 607 
 Tjänsteköp   -5 361 -5 152 
 Personalkostnader   -3 868 -3 672 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 639 -1 650 
 Övriga rörelsekostnader  -484 -364 
 Sidoordnade kostnader    

Summa kostnader   -13 666 -12 445 

     
Rörelseresultat  1 083 1 480 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -548 -414 
     

Resultat efter finansiella poster  535 1 066 
     

ÅRETS RESULTAT  535 1 066 
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Balansräkning för 
VA-VERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 20 887 21 181 
 Inventarier, verktyg och installationer  927 1 053 

   21 814 22 234 
     

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  21 814 22 234 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  358 329 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 1 020 
275 

846 
234 

Kassa och bank  0 0 
Summa omsättningstillgångar  1 653 1 409 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  23 467 23 643 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -199 
535 

-734 
1 066 

     
Summa eget kapital  -199 -734 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 21 814 22 234 
 Anslutningsavgifter, investeringsbidrag  108 0 

Summa långfristiga skulder  21 922 22 234 
     

Kortfristiga skulder 6   
 Leverantörsskulder  1 552 706 
 Övriga skulder  69 188 
 Intern kredit  0 1 177 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  123 72 

Summa kortfristiga skulder  1 744 2 143 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 467 23 643 
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NOTER: 
 
Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr) 
 
  2016  % 2015            

% 
Försäljning till kommunen 762  5 823 6 
Försäljning till koncernföretag 2 645  18 2 382 17 
Försäljning till övriga fastighetsägare 11 123  77 10 500 77 

 14 530  100 13 705 100 

 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Vattenverk 20 år 
Ledningar 33 år 
Reningsverk 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 

 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4  Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr 
Vattenver
k  

Ledningar  
Avlopps
- verk 

Drift-
övervaknin
g 

Inventarie
r och 
maskiner 

SUMM
A 

         
Anskaffningsvärden        
Ingående investeringsutgifter 5 395 36 161 11 778 229 1 331 54 894 
Varav ingående investeringsink. 0 0 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 0 366 1 076 0 0 1 442 
Årets köp 0 0 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -122 -685 0 0 -807 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

5 395 36 405 12 169 229 1 331 55 529 

         
Avskrivningar        
Ingående avskrivningar -3 509 -21 930 -6 714 -229 -278 -32 660 
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 161 694 653 0 35 1 543 
Årets avskrivningar -165 -895 -418 0 -161 -1 639 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-3 513 -22 131 -6 479 -229 -404 -32 756 

         
Nedskrivingar        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 0 0 
Årets nedskrivningar -265 -694 0 0 0 -959 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

-265 -694 0 0 0 0 

         
Ingående planenligt restvärde 1 886 14 231 5 064 0 1 053 22 234 
Utgående planenligt restvärde 1 617 13 580 5 690 0 927 21 814 

 
Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
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Avfallsenheten  
 
Verksamhetsberättelse  
 
Verksamheten  
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där 
ingår hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna är 
affärsdrivande verksamheter, då kunderna är kommunexterna företag.  
 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning 
för hur avfall bör behandlas inom EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är 1. 
Förhindrande av att avfall uppkommer, 2. återanvändning, 3. återvinning, 4. energiutvinning och 
5. deponering. Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans första till femte steg. 
 
På avfallstrappans första steg bedriver vi förebyggande avfallshantering genom att erbjuda 
information om avfall och sortering med mera till bland annat skolklasser samt att vi anordnar 
skräpplockardagar mm. I andra steget bedrivs återanvändningsbutiken Å-nyo, som tar emot 
möbler, porslin, lampor, tavlor, böcker, prydnadssaker med mera för försäljning. Under året 
fortsatte försäljningen på Arvidsjaurs ÅVC, av begagnat byggnadsmateriel, som fönster, dörrar, 
plank och dylikt. Det var även försäljning av trädgårds- och fritidsprodukter, som möbler och 
träningsredskap. Varor som säljs är inlämnade av privatpersoner och företag med mening att 
varorna ska återanvändas. Försäljningsverksamheten har varit mycket uppskattad av kunder. Om 
inte dessa varor återanvänts hade dessa varor istället kastats och kostnader för omhändertagande 
hade uppstått. 
 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler. ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall 
tas emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel 
anlitas entreprenörer. På dessa ÅVC får endast privatpersoner lämna avfall i form av grovavfall, 
bygg- och rivningsavfall, metall och el-avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaurs ÅVC. 
Avfall som lämnas på ÅVC behandlas på avfallstrappans tredje till femte steg. 
 
På avfallstrappans tredje steg bedrivs metallåtervinning genom att insamlad metall säljs till ett 
återvinningsföretag. Avfall som behandlas enligt avfallstrappans fjärde steg är brännbart avfall 
och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall transporteras till Boden för 
energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande enligt 
avfallstrappans femte steg. 
 
Insamlat farligt avfall samtransporteras med Arjeplogs kommun till omlastningsanläggning, för 
vidare transport till behandlingsanläggningar. 
 
Hämtning av hushållsavfall har skett av anlitade entreprenörer. Produkter som lyder under 
producentansvar har kommunen inget hämtningsansvar för. 
 
Slamtömning har skett i egen regi sedan 2015. 
 
En miljöalmanacka med miljö/avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll inom 
kommunen. 
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Avfallsenheten har ingått i ett projekt tillsammans med ICLD för utveckling och tillväxt i 
Mwanga i Tanzania. Främst har vi försökt hjälpa dem att komma igång med tips och idéer till en 
fungerande sophantering. Projektet är nu avslutat. 
 
Avfallsenheten följer de av Kommunfullmäktige antagna renhållningsföreskrifter samt 15 kap 
miljöbalken inklusive de förordningar och föreskrifter som hör till kapitlet. 
 
Händelser av betydelse  
De avfallsupphandlingar gällande sophämtning, avfallstransporter samt förbränning som började 
gälla 2016-01-01 medförde ökade kostnader jämfört med de tidigare avtalen. Detta resulterade i 
höjda avfallstaxor.  
 
Vårt nya mellanlager för hushållsavfall är klart och har tagits i bruk. Förvaringen av 
hushållsavfallet sker nu på ett tillfredställande sätt. Vi håller dock på med en del markarbeten i 
egen regi kring mellanlagringen. Detta tar längre tid än beräknat då vi använder oss av massor 
som lämnas in på ÅVC. 
 
Under perioden har sopbilens färdväg utökats så att vi kan erbjuda sophämtning till fler 
fritidshus. 
 
En reviderad renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter har under året tagits 
fram och är beslutad i kommunfullmäktige. Detta var även en rekommendation i Översikts- och 
tillväxtplanen. 
 
Väldigt få klagomål på slamtömningen har inkommit under denna säsong. I stort verkar 
slamtömningen fungera bra i egen regi.  
 
Vi har innan sommaren genomfört skräpplockardagar för skolor och förskolor. På antalet 
anmälda ser man att intresset är större än förra året. I år hade vi även skräpplockardagar för 
allmänheten där en hel del visat intresse. Detta år hade totalt 1050st personer anmält att de skulle 
delta i skräpplockardagarna inom Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaurs kommun kom 2:a i 
Norrbotten och på 75:e plats i riket om man tittar på Håll Sverige Rents ranking. 
 
Vi har tidigare år haft problem med nattliga gäster på alla kommunens ÅVC under höstperioden. 
Vi har sedan dess sökt tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning och installerat 2st 
kameror med ekonomiskt stöd från El-kretsen, eftersom det främst är deras material som är mest 
åtråvärt för tjuvarna. Vi har även ett samarbete med länsstyrelsen där vi märker delar av avfallet 
samt monterar gps så att avfallet går att spåra. Detta har lett till att polisen hittat flera stora 
stöldgömmor som även kunnat härledas till andra brott. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i en medborgarundersökning som SKL har 
genomfört som heter ”kritik på teknik”. En sammanfattning i stort av resultatet för 
avfallsenheten lyder: 88% är nöjda hur det fungerar på återvinningscentralerna, 88% är nöjda 
med sin sophämtning. Man kan sammanfatta detta med att medborgarna är nöjda med 
avfallshanteringen i kommunen. 
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Ekonomi  
Totalt blev intäkterna 11 071 tkr mot budgeterade 10 031 tkr om man tittar på hela 
avfallsenheten. Avfallsenheten är dock uppdelat i flera verksamheter. För korrekt bedömning bör 
man titta på de olika delarna för sig.  
 
Nettoresultatet för hela avfallsenheten blev 1 069 tkr. Kostnaderna och intäkterna har fördelats 
på de olika verksamheterna dvs. lagstadgad avfallshantering och affärsdrivande avfallshantering 
enligt upprättade fördelningsnycklar.  
 
Lagstadgad avfallshantering har ett negativt resultat på ca -180 tkr, detta till stor del på grund av 
att den föreslagna taxehöjningen blev försenad bland annat av återremittering i politiken.  Denna 
verksamhet skall finansieras av avfallstaxa och ha full kostnadstäckning vilket den inte riktigt 
haft 2016. 
 
Den affärsdrivande avfallshanteringen har ett positivt resultat på cirka 993 tkr, budgeterat 
resultat var 690 tkr. Intäkterna kommer bland annat från försäljning av metall, markupplåtelse 
för återvinnings-stationerna på samhället, ersättning från El-kretsen samt företag som mot avgift 
lämnar avfall på ÅVC. Denna verksamhet är ej lagstadgad och vi får och ska då tjäna pengar på 
denna verksamhet. 
 
Å-nyo-verksamheten har ekonomiskt haft ett bra år. Årets resultat blev 6,8 tkr, vilket är ca 134,6 
tkr bättre än 2015. Lönebidragen har ökat med ca 74,2 tkr mot föregående år och försäljningen 
med ca 61 tkr mot föregående år. Budgeterat resultat låg på -179,2 tkr, dvs att Å-nyo landar på ca 
186 tkr bättre än budget. Försäljningen på ÅVC bidrog detta år med cirka 178 tkr. Kommunala 
verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker för ett värde av knappt 25 tkr. Anledningen till 
detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är små poster som skulle 
medföra omfattande administration ifall dessa skulle internfaktureras. Om verksamheterna som 
hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat mellan 200-
250tkr. Anledningen till att lönebidragen ökat är att en av de ordinarie i personalstyrkan är 
sjukskriven och vikarierna som jobbat har varit berättigade lönebidrag. 
 
Slamhämtningen har under 2016 gått bra och landar på ett positivt resultat i resultaträkningen på 
ca 247,3 tkr. 
Under de två åren vi kört i egen regi har vi löpande utvecklat och förbättrat sådant som vi sett 
kan förbättras. Detta har resulterat i extremt lite kundtjänstärenden om man jämför med tidigare 
år. Slamtömningen flyter på bra. 
Slamtömning är en lagstadgad verksamhet som ska finansieras av avfallstaxan. Detta år har vi 
inte behövt göra några åtgärder på slamlagunerna, vilket bidrar till det positiva resultatet. 
 
Prognos 
 
Personal  
På Avfallsenheten är det totalt fyra heltidsanställda samt en på halvtid. På Arvidsjaurs ÅVC är 
det två heltidsanställda och en personal på halvtid. På Å-nyo är det två heltidsanställda. En 
personal från gatuenheten utför delvis även tjänster åt avfallsenheten. Under sommaren har 
semestervikarier anställts på både ÅVC och Å-nyo. Avfallsenheten har totalt haft 19,47 % 
sjukfrånvaro för de tillsvidareanställda, en ökning från föregående år med 10,6 %. Anledningen 
är en långtidssjukskrivning. 
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20 procent av personalkostnaderna från ÅVC i Arvidsjaur har fördelats på affärsdrivande 
verksamhet. Vikarierna på Å-nyo har ersatts med ett lönebidrag på totalt ca 151 tkr i under året 
och halvtiden på ÅVC ersatts med lönebidrag på ca 80 tkr under året. 
 
Det har gjorts en anonym enkät om den psykosociala arbetsmiljön på avfallsenheten. Enkäten 
visar i allmänhet att goda förhållanden råder och att personalen trivs med och utvecklas i sina 
arbeten.  
 
Personalen på avfallsenheten har under år 2016 kompetensutvecklats genom att gå kurser i olika 
ämnen som rör verksamheten. Tillsvidareanställda har haft mellan 3-8 dagar 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling är viktigt både för kompetensförsörjningen samt att 
man ska kunna känna att man har tillräckliga redskap för att möta kraven som ställs och även för 
den egna personliga utvecklingen. 
 
Statistik 
Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2016 var 45075 stycken, vilket är en ökning från förra året 
med ca 4610 stycken. 
 
Mängden hushållsavfall har minskat med ca 57 ton jämfört med föregående år. 
 
Mängden ankommet osorterat avfall minskat med 7 ton jämfört med föregående år. 
  
 
Statistik avfallsenheten. Mängder i ton 
  2016 2015 2014 2013 2012 

           
Hushållsavfall eller likvärdigt 1376 1433 1445 1272 1355 
Övrigt brännbart 544 567 466 488 614 
Deponi 109 120 140 127 70 
Osorterat 40 47 22 31 68 
Lev till Boden Värmeverk 1920 2000 1921 1760 2051 
Försäljning Metallskrot  355 366 360 497 331 
Träavfall behandlat 764 493 497 900 2170 
Träavfall rent 190 249 189 185 420 
Ris 151 225 189 272 159 
Löv/gräs 100 100 97 97 95 
Spillolja 11,1  12,1  6,5 13 6 
Övrigt Farligt avfall (färg, småkem) 21  11,5  17 19 22 

Besök ÅVC 45075st 40 467st 37 794st 37 314st  34 208st 
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Intern kontroll 
Avfallsenheten har under det gångna året granskat fakturor och hur fakturor överensstämmer 
med gällande ramavtal osv. Resultatet har i stort sett bra ut. 
 
Framtiden 
Vi är på gång med en revidering av avfallstaxan, då prisbilden ser annorlunda ut med det nya 
avtalet gällande omhändertagande av farligt avfall. Även slamtaxan ses över. 
 
Arbetet med nedlagda deponier fortskrider 2017. 
 
Vi planerar för skräpplockardagar 2017. 
 
En stor fråga inom avfallsbranschen är det förslag som ligger hos regeringen, som innebär att 
kommunerna får hela ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial. I dagsläget är det 
FTIAB (förpacknings och tidningsinsamlingen) som har ansvaret för detta. Om detta hamnar på 
kommunerna kommer detta att medföra mer jobb och eventuellt så behövs även en ekonomisk 
insats beroende på hur ersättningsmodellen kommer att se ut. Vi väntar med spänning på ett 
slutgiltigt beslut och vilken ersättningsmodell det blir. 
 
Målrapportering 
Under 2016 har en ny renhållningsordning tagits fram, i denna finns det aktuella mål samt en 
plan om hur dessa ska följas upp. 
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Resultaträkning för 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter mm    
 Förbrukningsavgifter  10 412 9 307 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 
Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

 232 
0 
 

0 

177 
0 

 
0 

 Sidoordnade intäkter  427 297 
Summa intäkter 1 11 071 9782 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -715 -542 
 Tjänsteköp   -5 990 -6 001 
 Personalkostnader   -2 477 -2 534 
 Avskrivningar 2 -564 -557 
 Övriga rörelsekostnader  -99 -85 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 845 -9 718 

     
Rörelseresultat  1 226 64 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -158 -142 
     

Resultat efter finansiella poster  1 069 -79 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  1 069 -79 
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BALANSRÄKNING FÖR 
AVFALLSVERKSAMHETEN 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 5 117 5 196 
 Inventarier, verktyg och installationer  1 035 1 085 

   6 152 6 281 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  6 152 6 281 
     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 850 
192 

438 
147 

       
Kassa och bank  1 899 1700 
Summa omsättningstillgångar  2 941 2 285 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  9 093 8 566 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  1 479 
1 069 

410 
-79 

Summa eget kapital  1 479 410 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 6 152 6 281 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  6 152 6 281 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  1 108 459 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 87 
0 

136 
0 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 267 1 280 
Summa kortfristiga skulder  1 462 1 875 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 093 8 566 
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Not 1 a Intäkter 
 
Avfallsenheten per verksamhet  
 

2016-01-01--2016-12-31 Totalt Lagstadgad Slamhantering Affärsmässig ÅNYO 
Tkr  avfallshantering avfallshantering 
         
Rörelsens intäkter m.m.       
Förbrukningsavgifter 10 412 7 346 993 1 549 525 
Bidrag 232 80 0 0 152 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter och 
bidrag 0 0 0 0 0 
Sidoordnade intäkter 427 224 14 203 0 
Summa intäkter 11 071 7 650 993 1 752 677 
       
Rörelsens kostnader      
Varor och förbrukningsinventarier -715 -447 -184 -72 -12 
Tjänsteköp -5 990 -5 172 -361 -399 -58 
Personalkostnader -2 477 -1 535 -77 -266 -600 
Av- och nedskrivningar -564 -468 -88 -7 0 
Övriga rörelsekostnader -99 -73 -16 -10 0 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 845 -7 695 -726 -755 -670 
       
Rörelseresultat 1 226 -45 267 997 7 
       
Resultat från finansiella 
investeringar      
       
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 
Räntekostnader -158 -135 -19 -4 0 
       
Resultat efter finansiella poster 1 069 -180 247 994 7 
       
ÅRETS RESULTAT 1 069 -180 247 994 7 
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Not 1b Intäkter 
 
Fördelning av försäljningsintäkter 
 
 2016  % 2015 % 

Försäljning till kommunen 584  5 459 4,7 
Försäljning till koncernföretag 1 476  14 1 250 13,1 
Försäljning till övriga fastighetsägare 8 779  81 7 896 82,2 

 10 839      
100 

9 605 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Återvinningsgård 20 år 
Återvinningsstationer i byar 20 år 
Avfallsvåg 20 år 
Maskiner och inventarier 10 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  
Investeringsbidrag from 1998 redovisas enligt RKR 18. 

 
 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid bokföringsåret. Ränta 
för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Återvinnings-
centralen 

Återvinnings-
stationer i 
byar 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
Ingående investeringsutgifter  8 267 996 2 686 11 949 
Varav ingående investeringsinkomster 0 0 0 0 
Årets investeringsutgifter 215 82 64 361 
Årets köp  0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -5 -847 -852 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 482 1 073 1 903 11 458 
        
Avskrivningar       
Ingående avskrivningar -3 386 -681 -721 -4 788 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 59 45 -58 46 
Årets avskrivningar -430 -45 -89 -564 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 757 -681 -868 -5 306 
        
Nedskrivningar       
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 
        
Ingående planenligt restvärde  4 881 315 1 085 6 281 
Utgående planenligt restvärde  4 725 392 1 035 6 152 

 
Not 5 Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt 
upplupna kostnader för avfallstjänster.  
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Stadsnät 
 
Verksamhet 
Arvidsjaurs Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. 
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänste-
leverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet. 
 
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 
1) Det fysiska nätet  
2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 
3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl 
Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara 
organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät 
 
I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, samt 
fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
I samband med kommunens försäljning av fastigheter har ett arbete påbörjats för att skapa 
ledningsrätter för de fastigheter där kommunen äger infrastruktur, dvs VA, fjärrvärme och 
fiberkabel. 
Under året har ledningsrätter för drygt 40tkr upprättats.  
Arbetet fortsätter under kommande år. 
 
Vi har drabbats av ett kylaggregats haveri som kostat ca 40tkr att åtgärda. 
 
De fibernät som byggdes under perioden 2000 till 2007 utfördes av olika entreprenörer. Varje 
entreprenör har lämnat dokumentation för respektive etapp. Det saknas därför en total, 
gemensam, dokumentation över hela nätet.   I samband med diskussionerna med IP-Only om att 
överta stadsnätet har en hel del information efterfrågats. Vi har därför noterat andra brister i vår 
dokumentation som måste åtgärdas. Dokumentationsproblemet får en lösning tack vare det 
samverkansprojekt som sjösattes i dec. 2016, se nedan. 
 
Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar 
markförläggs el-ledningarna. Därmed blir kostnader för kabelanvisning högre än normalt 
Vi är beroende av att samordna eventuella aktiviteter med IT Norrbotten, eftersom våra 
respektive delar av näten sitter ihop. Kostnaderna för detta är därför okända. Men kan i värsta 
fall uppgå till ca 850TKr. 
 
Under året har kommunen beviljats ca 9mkr i bidrag att bygga ut fiberinfrastruktur i de ca 20 
områden som ansökts om. Tyvärr har Länsstyrelsen meddelat att Arvidsjaur inte kommer att 
beviljas bidrag från Tillväxtverket, eftersom vi har bättre ortssammanbindande nät än många 
andra kommuner i länet. Detta innebär att de områden som idag saknar fiber till området 
kommer att kräva annan teknisk lösning eller ytterligare finansiering, ev. i form av byakraft? 
 
En gemensam ramavtalsupphandling har genomförts för utbyggnad av fibernätet. Det är IT 
Norrbotten och 7 kommuner som är avropsberättigade. En mall för att genomföra egna 
upphandlingar togs fram i samma projekt.  
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En ny samverkansmodell har tagits fram, där IT Norrbotten blir Stadsnäts Operatör (SO) för de 
anslutna stadsnäten. Med detta upplägg får vi en sammanhållen organisation för både regionnät 
och stadsnät, samt att kontrollen och affären stannar i Norrbotten. I skrivande stund är fem 
kommuner engagerade. I upplägget ingår, förutom en gemensam supportorganisation även ett 
gemensamt dokumentationssystem. 
 
Personal 
Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurs Stadsnät med en 50%  tjänst.  
Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om 
nät och utrustning. 
Tack var den nya samverkansmodellen som etablerats under året kommer stadsnätet att bli bättre 
dokumenterat och fler personer kommer att ha större detaljkunskap om nätet. 
 
Ekonomi 
Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning.  
Om tillräckligt många kommuner i Norrbotten ansluter sig till den nya samverkansmodellen 
kommer ersättningen till stadsnäten att öka och kostnaderna minska. Redan vid tre samverkande 
nät har vi bättre ersättning än dagens modell med Teracom som K.O. 
Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. 
Bidraget var 26,2 Mkr.  
 
Framtid 
Arbetet med att upprätta ledningsrätter på de fastigheter där kommunen äger infrastruktur 
fortsätter.  
 
Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra 
sträckor närmare större vägar ett projekt som pågår fram till år 2020. 
Vi avser att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger el-nätet. 
Omfattningen är oklar ännu. Men i värsta fall kan det medföra kostnader på ca 800TKR. 
 
Pga den utdragna processen, att försöka hitta en ersättare för nuvarande Kommunikations 
Operatör och få en gemensam lösning för de 10-11 Norrbottenskommunerna som driver stadsnät 
i kommunal regi, har nödvändiga re-investeringar i elektronik ej genomförts de senaste åren. 
Byte av elektronik kommer att ske i större omfattning under 2017. 
Vi har idag nio ADSL stationer i drift och fyra fibrerade byar som alla har föråldrad utrustning. 
I ett brev från Telia/Skanova har meddelats att alla telestationer där det finns ADSL utrustning 
idag, utom Arvidsjaur och Glommersträsk kommer att läggas ned, med start i September 2017. 
Inga investeringar kommer därför att genomföras på dessa stationer. 
 
Både Telia och Net4Mobility har byggt det mobila telefoni/datanätverket i kommunen. Även om 
det finns områden med usel täckning är dock täckningsgraden i stort ganska bra. 
 
Under 2017 kommer KommunikatonsOperatören Teracom att ersättas av Samverkansmodellen 
med IT Norrbotten. Stadsnätet kommer att drabbas av ökade kostnader i samband med 
övergången, eftersom det är ny utrustning som ska ersätta den gamla, kommer två system att 
vara i drift under en period.  
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Resultaträkning för Stadsnätet tkr    

 Not 2016-01-01-  
2016-12-31 

2015-01-01-  
2015-12-31 

Rörelsens intäkter mm    
Avgifter och ersättningar  1 794  1 733 
Övriga rörelseintäkter  0 0 
Summa intäkter mm 1 1 794 1 733 
Rörelsens kostnader    
Material   0 
Tjänster  -1 295 -1 785 
Löner  -357 -376 
Övriga kostnader 2 0 -550 
Projekt    
Avskrivningar 3 -443 -459 
Rörelseresultat  -301 -1 437 
    
Ränteintäkter  0 0 
Räntekostnader 4 -41 -42 

    
Resultat efter finansiella poster  -342 -1 479 
    
ÅRETS RESULTAT 5 -342 -719 
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BALANSRÄKNING FÖR ARVIDSJAURS STADSNÄT  

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 9 2 469 2 289 
 Inventarier, verktyg och installationer  0 0 

   2 469 2 289 
Finansiella anläggningstillgångar  0  
     
Summa anläggningstillgångar  2 469 2 289 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  70 47 

     
Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar  431 355 
 Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader 

 183 126 

     

Kassa och bank  0 0 
     
Summa omsättningstillgångar  684 528 
SUMMA TILLGÅNGAR  3 153 2 817 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Ingående eget kapital   - 6 804 -4 605 
 Årets resultat  -342 -1 479 
     

Summa eget kapital  -7 146 -6 084 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 6 2 469 2 289 

 Avsättning bredband 7 479 0 
     

Summa långfristiga skulder  2 948 2 540 
     

Kortfristiga skulder 8   
 Internkredit  7 190 3 137 
 Leverantörsskulder  141 160 
 Övriga skulder  20 19 
 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 0 0 

Summa kortfristiga skulder  7 351 3 316 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 153 2 817 
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NOTER: 
 
Not 1 Intäkter 
Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. De av kommunens verksamheter som använder sig av 
stadsnätet för sin kommunikationslösning har endast debiterats under 2011-2013 med 172 tkr per 
år. Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18. 
 
Not 2 Övriga rörelsekostnader 
Konkurrensverkets utredning angående upphandling enligt LOU har medfört  kostnadsdebitering 
med 550 tkr för år 2015.   
 
Not 3 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. 
Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Fiber 20 år 
Kanalisation 20 år 
Elektronik   7 år 

 
Not 4 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bok-
föringsåret. Ränta är referensränta + 2 %. 
 
Not 5 Årets resultat 
 
Årets underskott på – 342 tkr (-1 479 tkr år 2015) belastar kommunens egna kapital.   
 
Not 6 Långfristiga skulder 
 
Långfristigas skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på 
tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår 
även investeringsbidrag from 1998 till den del som inte överförts till resultatet.  
 
Not 7 Avsättningar 
 
Kommunens avsättning till förmån för Arvidsjaurs byar 2013 har kunnat växlas upp till det 
dubbla. Total avsättning blev därför 1 348 tkr. Av detta används hälften till bredband i 
kommunen med 674 tkr. 196 tkr är upparbetat i den utredning som gjordes kvartal 2 år 2015. 
Återstående belopp att nyttja är då 479 tkr. 
 
Not 8 Kortfristiga skulder 
 
Internkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för 
driftskostnader. Övriga skulder består av okompenserad övertid, sparad semester samt upplupen 
pensionskostnad för personalen inkl arbetsgivaravgifter och löneskatt. 
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar 
 

 
Utbyggnad  
bredband-  

Övertagen 
utrustning 

Egenbyggt 
stadsnät SUMMA 

 statsbidrag    
     
Anskaffningsvärden     
Ingående investeringsutgifter 1 576 600 2 991 500 4 135 795 8 705 257 
Ingående 
investeringsinkomster 0 -189 000 0 - 189 000 
Årets investeringsutgifter 0 0 622 768 622 768 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
 1 576 600 2 802 500 4 758 563 9 137 663 
     
      
Avskrivningar     
Ingående avskrivningar -1 252 580 -2 613 500 -2 360 354 -6 226 234 
Omklassificeringar 0 0 0 0 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -157 660 0 - 284 906 -442 566 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar - 1 410 240 - 2 613 500 -2 645260 - 6 668 800 
     
Nedskrivningar     
Ingående nedskrivningar 0 0 0  
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0  
Återförda nedskrivningar 0 0 0  
Omklassificeringar 0 0 0  
Årets nedskrivningar 0 0 0  
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0  
     
Ingående planenligt 
restvärde 324 020 189 000 1 775 641 2 288 661 
Utgående planenligt 
restvärde 166 360 189 000 2 113 503 2 468 863 
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Camp Gielas 2016 
 
Verksamheten 
 
Camp Gielas omfattar verksamheterna: 
 

 Stugby och campingplats: Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken 
campingstugor och 150 stycken husvagns- och campingtomter med tillhörande 
servicebyggnader. 

 Sporthall: Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en 
sporthall som innehåller internationella mått.  

 Skidspår: Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårsystem samt det så kallade 
Kommunspåret.  

 Prästberget: Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus. 
 Vittjåkk: Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyrning, 

serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad. 
 
Händelser av betydelse  
Nya band till den ena pistmaskinen har införskaffats. Detta innebär förhoppningsvis att livslängden 
ökar för pistmaskinen i några år framåt.  
 
Gästnätterna i stuglägenheterna har minskat något. Däremot har gästnätterna på 
husvagnsparkeringen ökat.  
 
Mycket glädjande är att Camp Gielas har bytt samtliga tak i stugbyn under sensommaren. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Detta beror främst på att Gielas glädjande 
nog fick stöd för en personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Det är ny affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna som tidigare inte har påverkat 
verksamhetens kostnader, belastar nu resultatet direkt med cirka 1,3 mkr för år 2016.  
 
Verksamhetskostnaderna är lägre än föregående år. Detta beror främst på att reparationskostnaderna 
för Gielas maskinpark har varit betydligt mindre.  
 
Camp Gielas totala intäkter är liknande som föregående år.  
 
Personal  
Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en anläggningschef, en 
pistör och en fritidschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. 
Under år 2016 är sjukfrånvaron 0,75 %.  
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Verksamhetens lokalvårdare har genomgått utbildning om städmetoder tillsammans med 
Fastighetskontorets personal. Pistör och anläggningschef har deltagit vid SLAO:s utbildningsdagar. 
Delar av personalen har besök den årliga Idrottsdialogen som Norrbottens Idrottsförbunds & SISU 
anordnar. 
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkomande fakturor har genomförts 
kontinuerliget under året. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Målrapportering 
 
Stugby och camping 
 
Camp Gielas har under sommar och vinter 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät 
mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, 
service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts 
från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sommar 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 
Vinter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre 
tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Det är dock något bättre betyg än vid 
föregående års mätningar, vilket antas bero på att en standardhöjning så sakteliga håller på att 
genomföras. 
 
Träningsläger längdskidor 
 
Camp Gielas har under november och december 2016 genomfört en enkätundersökning. I denna 
enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid anläggningen gällande: kundbemötande, 
service, boendestandard, kvalitet på skidspår, matens kvalitet samt aktivitetsutbud i Arvidsjaur. 
Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för året visas nedan: 
 

 2016      
Vinter 4,5      

 
Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det även att träningslägren är nöjda med standarden 
på boendet, kvaliteten på skidspåren samt de måltider som har levererats. Glädjande är också att 
aktivitetsutbudet i Arvidsjaur upplevs som bra. 
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Fria liftkort 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 
9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 25 stycken fria kort har nyttjats.  
 
Gästnätter 

 År 2016 År 2015 

Antal gästnätter i stugor 21 580 23 515 

Antal gästnätter i camping 40 132 36 557 

Totalt antal gästnätter 61 712 60 072 

 
Framtiden 
En helt ny brandskyddsdokumentering för hela Camp Gielas har upprättats. Ett nytt brandskydd har 
installerats i sporthallsbyggnaden under december månad. Brandlarmsinstalleringen fortsätter med 
stugbyn i början av år 2017 och beräknas vara färdig innan påskhelgen. 
 
 
Camp Gielas 
Katarina Landstedt 
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RESULTATRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 

   

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 

 tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 
      

Rörelsens intäkter m.m.    
 Förbrukningsavgifter  255 296 
 Bidrag 
Skatter, räntor mm 

 368 
0 

593 
0 

 Periodiserade anslutningsavgifter  
och bidrag 

  
8 

 
8 

 Sidoordnade intäkter  8 578 8 355 
Summa intäkter 1 9 209 9 252 

     
Rörelsens kostnader    
 Varor och förbrukningsinventarier  -873 -771 
 Tjänsteköp   -3 239 -3 843 
 Personalkostnader   -3 981 -4 146 
 Av- och nedskrivningar 2 -1 098 -1 087 
 Övriga rörelsekostnader  -137 -204 
 Sidoordnade kostnader  0 0 

Summa kostnader   -9 328 -10 051 

     
Rörelseresultat  -119 -799 
     

Resultat från finansiella investeringar    
     
 Ränteintäkter   0 0 
 Räntekostnader 3 -296 -236 
     

Resultat efter finansiella poster  -415 -1 035 
     
     
     
     

ÅRETS RESULTAT  -415 -1 035 
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BALANSRÄKNING FÖR 
Camp Gielas 
 

   

 tkr 
 

 
Not 

 
2016-12-31 

 
2015-12-31 

TILLGÅNGAR     
     

Anläggningstillgångar    
     

Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark, tekniska anläggningar 4 11 079 11 557 
 Inventarier, verktyg och installationer  548 641 

   11 627 12 198 
Finansiella anläggningstillgångar  0 0 
Summa anläggningstillgångar  11 627 12 198 

     

Omsättningstillgångar    
     

Varulager m m    
 Förråd  0 0 

Kortfristiga fordringar    
 Kundfordringar 
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag 

 0 
0 

261 
0 

Kassa och bank  0 8 
Summa omsättningstillgångar  0 269 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  11 627 12 467 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     

Eget kapital 
Därav årets resultat 

  -3 951 
-415 

-3 284 
-1 035 

Summa eget kapital  -3 699 -3 284 
     

Långfristiga skulder     
 Skulder till Arvidsjaurs kommun 5 11 627 12 198 
 Investeringsbidrag  0 0 

Summa långfristiga skulder  11 627 12 198 
     

Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  482 557 
 Övriga skulder 
Intern kredit 

 169 
3 008 

119 
2 877 

 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

6 
 

40 0 

Summa kortfristiga skulder  3 699 3 553 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 627 12 467 
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Not 1 a Intäkter 
 
Camp Gielas per verksamhet 
 

2016-01-01 – 2016-12-31 tkr Totalt Sporthall Vittjåkk Prästberg Skidspår Stugby 
              
Rörelsens intäkter m.m.         
Förbrukningsavgifter 255 138 0 107 0 10 
Bidrag 368 0 0 0 0 368 
Skatter, räntor mm 0 0 0 0 0 0 
Periodiserade anslutningsavgifter        
och bidrag 8 0 0 0 0 8 
Sidoordnade intäkter 8 578 1 061 483 0 100  6 934 
Summa intäkter 9 209 1 199 483 107 100 7 320 
         
Rörelsens kostnader        
Varor och 
förbrukningsinventarier -873 -257 -7 -177 -147 -285 
Tjänsteköp -3 239  -741 -713 -479 -239 -1 067 
Personalkostnader -3 981 -730 -105 -310 -217 -2 619 
Av- och nedskrivningar -1 098  -305 -309 -51 -61 -372 
Övriga rörelsekostnader -137 -23 -16 -34 0 -64 
Sidoordnade kostnader 0 0 0 0 0 0 
Summa kostnader -9 328 -2 056 -1 150 -1 051 -664 -4 407 
         
Rörelseresultat -119 -857 -667 -944 -564 2 913 
         
Resultat från finansiella 
investeringar        
         
Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 
Räntekostnader -296 -98 -43 -21 -14 -120 
         
Resultat efter finansiella poster -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
         
ÅRETS RESULTAT -415 -955 -710 -965 -578 2 793 
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Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter  
   2016  % 2015 % 
Försäljning till kommunen  42  1 12 1 

Försäljning till externa kunder  8 791  99 8 747 99 
  8 833  100 8 759 100 

 
 
Not 2 Avskrivningar 
 
Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används. 
 

Investering Avskrivningstid 
Lokaler 20 år 
Maskiner och inventarier 10-15 år 
Datorutrustning o dyl. 3-5 år 
  

 
Not 3 Ränta  
 
Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av  
bokföringsåret. Ränta för 2016 är referensränta + 2 procentenheter. 
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Not 4 Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
 

tkr  

Camp 
Gielas 

Fritids-
anläggningar 
vinter (inkl 
Vittjåkksstugan) 

Inventarier 
och 
maskiner 

SUMMA 

          
Anskaffningsvärden       
        
Ingående investeringsutgifter 21 322 11 824 2 743 35 889 
Årets investeringsutgifter 0 0 0 0 
Årets köp 0 0 0 0 
Årets investeringsinkomster 750 0 0 750 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Omklassificeringar -260 71 -30 -219 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 21 812 11 895 2 713 36 420 
        
Avskrivningar       
        
Ingående avskrivningar -12 994 -8 595 -2 102 -23 691 
Omklassificeringar -3 -26 25 -4 
Återförda avskrivningar 0 0 0 0 
Årets avskrivningar -590 -420 -88 -1 098 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -13 587 -9 041 -2 165 -24 793 
        
Nedskrivningar       
        
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Omklassificeringar 0 -27 -12 -39 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 
        
Ingående planenligt restvärde 2016 8 328 3 229 641 12 198 
Utgående planenligt restvärde 2016 8 225 2 854 548 11 627 
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Not 5 Långfristiga skulder 
 
Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, delvis motsvarande det bokförda värdet 
på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte. 
 
 
Not 6 Kortfristiga skulder 
 
Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt samt intern 
kredit. 
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Trafikskolan 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Årsavvikelse 

Personal  1 461 1 485 1 241 -24 

Verksamhet  311 479 378 -67 

Internhyror  0 0 0 0 

Övriga kostnader                         11 24 -11 

Summa kostnader  1 772 1 974 1 643 -202 

       

Intäkter  -1 772 -1 681 -1 349 -91 

       

Netto  0 294 295 -294 
 

Trafikskolan   
Balansräkning   
   
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 
   
Kundfordringar 134 95 
   
Eget kapital 134 95 

 
Verksamhet 
Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknadsenheten har varit affärsverksamhet sedan 2016 
men har bedrivits här sedan mars 2015. Juli månad hålls Trafikskolan stängd under samma tid som 
Trafikverkets funktionärer. 
 
Personal 
Tidigare administratör har slutat och ersatts av ny. 
 
Ekonomi 
Årsresultatet visar minus trots att inga internhyror belastat verksamheten. 
 
Framtid 
En privat entreprenör har visat intresse att förvärva verksamheten under våren 2017. 
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Stödfunktionen 
 

Tkr   2016   2015 

  Budget Redovisat 

Utfall 
mot 

budget 
(%) Redovisat 

Personal  19 956 18 982 95 18 502 

Verksamhet 12 213 10 583 87 11 807 

Interna hyreskostnader 0 0  0 

Summa kostnader 32 169 29 565 92 30 309 

      

Intäkter -8 455 -10 304 122 -11 862 

      

Netto 23 714 19 261 81 18 447 

Avvikelse mot budget  4 453  2 029 
 
 
 

Stödfunktionen Budget Redovisat Förbrukn Redovisat 

  2016 
budget %              
2015 

700 Ledning 1 541 826 54 -682 
701,73 Personal  6 333 4 378 69 4 242 
711 Service 3 545 3 353 95 3 302 
7113 Samisk koordinator 0 1 0 0 
721 Ekonomi 6 795 5 596 82 6 687 
761 IT-enhet 5 152 4 724 92 4 897 
762 IT-strateg 348 385 111 0 
 20 476 19 261 81 23 952 

 
Verksamheten 
Stödfunktionen skall som namnet anger stötta övriga verksamheter i deras utövning 
 
Händelser av betydelse 
Afrika-projekten går mot sin slutfas.  
Hemsidan har uppdaterats. 
Nya vägar för betalningsströmmar har genomförts från plusgiro till bankgiro. Förberedelse för ny 
kodplan har skett för införande från och med 1 januari 2017. 
Från 2016 sker en förändring på IT sidan då IT-strategin bryts till egen enhet parallellt med 
Stadsnät.   
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Ekonomi  
Verksamheterna ger totalt överskott. Vakanser har inte kunnat fyllas och projekt har senarelagts. 
 
Personal 
Vissa avgångar har skett liksom byte av befattningshavare. 
 
Framtiden 
Gemensamt för alla enheter är att se över arbetssätt och arbeta bort manuella rutiner.  
Serviceenheten förbereder införande av ärendehanteringssystem. 
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7113 Samisk koordinator 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  407 166 41 413 

Verksamhet  253 143 57 255 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  660 310 47 667 

       

Intäkter  -660 -309 47 -667 

       

Netto  0 1 0 0 
 
Verksamheten 
2010 blev Arvidsjaurs kommun samisk förvaltningskommun vilket innebär en del förpliktelser 
gentemot lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. En samisk koordinator är 
anställd och verkar som stöd för de kommunala förvaltningarna i deras arbete med att uppfylla de 
lagkrav som regleras i lagen enligt ovan genom att verka för att den samiska handlingsplanen 
efterlevs i kommunens övriga verksamhetsplaner och verksamheter för att; 
* skydda och främja det samiska språket genom att ge samer möjlighet att behålla och utveckla sin 

kultur, språk och näring och då särskilt barnens rätt till kulturell identitetsutveckling och 
användandet av det egna språket 

* barnomsorg och äldreomsorg på samiska med samisktalande personal med insikt och kunskap om 
den samiska kulturen/näringen 

*samråd med den samiska befolkningen 
 
Händelser av betydelse 
Årets verksamhet har bl a varit inriktad på att få till stånd ett deltagande i den skogssamiska 
forskningsplattformen knuten till Umeå universitet. Arvidsjaur har haft svårt att hitta formerna för 
deltagande men förhoppningen är att det skall lösas under 2017. 
 
Bidrag av olika slag har beviljats för att främja det samiska språket och den samiska kulturen.  
 
Den samiska koordinatorn, som varit tjänstledig på 50% för att prova annat arbete,  har valt att 
avsluta sin tjänst och rekryteringen av ny påbörjades under december. 
 
Arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde har bytt deltagare under året. 
 
Årets Vägvisare blev Ivan Eriksson som uppmärksammades i anslutning till kultur- och 
näringslivsgalan i november. 
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Ekonomi 
Kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av 50 % tjänstledighet samt långtidssjukskrivning. 
Även verksamhetskostnaderna ligger lägre pga detta. 
 
Personal 
En anställning på 100% täcks av statsbidraget för samisk förvaltning. 
 
Framtiden 
De skärpta kraven från Sametinget och Länsstyrelsen på förvaltningskommunerna innebär  bl a att 
kommunerna ska upprätta aktuella verksamhetsplaner, handlingsplaner eller motsvarande för arbetet 
med de nationella minoriteterna och dessa bör innehålla långsiktiga planer som bör fastställas i 
ansvarig styrelsen/nämnd. 
 
Erhållet statsbidrag skall användas i enlighet med beslutande verksamhetsplaner eller motsvarande 
och kan användas till del av personalkostnad om den utgör en merkostnad. 
Kontrollen blir striktare och överblivet eller felaktigt använt statsbidrag kan komma att krävas 
tillbaka. 
 
En handlingsplan för samisk förvaltning är upprättad och den bör ligga till grund för övriga 
förvaltningars verksamheter och planering för att uppfylla lagkraven i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilket innebär att det i övriga förvaltningars 
handlingsplaner/verksamhetsplaner ska finnas en långsiktig planering för hur man uppfyller sitt 
åtagande som samisk förvaltningskommun.  
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741 Näringslivsenheten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
Näringslivskontorets verksamheten drivs i ny organisation sedan april 2015 och ägnar sig åt 
rådgivning och stöd till befintliga företag och nyföretagande. I verksamheten ingår även 
destinationskontoret som handhar besöksnäringens frågor och turistbyrån. 
 
Händelser av betydelse  
Näringslivskontoret har fastlagt ny organisation samt deltagit i proaktivt tillväxtskapande 
utvecklingsarbete, företags & affärsutveckling,  lyft fram infrastrukturs frågorna samt haft dialog 
med olika samarbetspartners lokalt och regionalt. Detta i samband med deltagande i tre 
strukturfondsprojektsansökningar som beviljades 2015.  Ett rådgivande destinationsråd och en 
strategisk näringslivsgrupp har varit betydelsefulla i vårt arbete.  En kommunikationsplan för 
besöksnäringens företag är färdigställd och framarbetad tillsammans med företagen. Den skall 
implementeras under 2017. 
 
Personal 
Under året har kontoret haft 5 anställda varav 3 är projektfinansierade samt sommarpersonal. 
Belastning har varit hård i slutet på året pga sjukskrivningar. 
 
Ekonomi 
Verksamhetens kostnader är till stor del finansierad via projektmedel. Näringslivskontoret har under 
perioden något lägre intäkter jmf med budgeterat på näringslivssidan,  då North Business Arena 
projektet bantades innan det beviljades och tar därmed inte de budgeterade kostnaderna i samma 
omfattning.  
 
  

  
Årsbudget 

2016 
Utfall 2016 Utfall 2015 Budget Avvikelse 

Personal  3 030 2 804 3 215 226 

Verksamhet  2 062 1 784 1 117 278 

Summa kostnader 5 092 4 588 4 332 504 

Intäkter  -2 195 -1 680 -973 -515 

Netto  2 897 2 908 3 359 -11 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kontoret har haft  i uppdrag att verka för goda relationer med de befintliga företagen, ansöka om 
näringslivsprojekt samt stimulera till företagsamhet och ge god service till företag vid start och 
etablering. Svenskt Näringslivs företagsklimat ranking 2015 redovisade +12 steg upp mot ett bättre 
företagsklimat. Indikationer kom tidigt på ett lägre resultat jmf med föregående år och det blev en 
tillbakagång.  Båda projektens mål är hitintill uppnådda både vad gäller aktiviteter samt deltagande 
lokalt av företagen.  
Vad gäller översikt & tillväxtplanens mål är nästan alla bearbetade av näringslivskontoret under 
året.  
 
Framtiden 
Under hösten fortsätter utvecklingsarbetet inom NBA & DCB projekten med full kraft i nära 
samarbete med de lokala företagen och andra aktörer. Det interna arbetet utvecklas som en del av 
det samarbetet. Vi är fortsatt en del i regionens och nationens samlade utvecklingsarbete. 
 
 
Stina Johansson 
Näringslivschef 
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Arbetsmarknadsenheten 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  17 144 26 133 152 18 497 

Verksamhet  11 035 9 342 85 13 588 

Internhyror  966 966 100 966 

Summa 
kostnader  

29 145 36 441 125 33 052 

Intäkter  -33 347 -69 144 207 -33 513 

Netto  -4 202 -32 703 778 -461 
 
Verksamheten 
Arbetsmarknadsenhet, flyktingmottagning, ensamkommande barn och Trafikskola. 
Verksamheten för ensamkommande barn består av tre HVB-hem – Nasti, Korpen och Kråkan samt 
18plus. 
 
Arbetmarknadsenheten 
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa 
sysselsättning för arbetslösa. Alla sysselsättningsbefrämjande åtgärder är samlade under AME. 
 
AME:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och utbildningsplatser på olika kommunala 
arbetsplatser, på Idéum, i näringslivet eller hos olika föreningar. Utbudet av verksamheter måste ha 
en sådan bredd att den enskilde deltagaren ges reella möjligheter att sysselsättas med arbetsuppgifter 
som de anser meningsfulla. På Idéum finns praktikplatser inom verkstad, snickeri, timring, 
snöskoterledspreparering och KAOS-styrkan. Tillverkning av produkter inom verkstad, snickeri och 
timring har främst inriktats på produktion till företag och organisationer och till en mindre del till 
privata kunder.  
 
Deltagarna medverkar i hela processen med beställarkontakter, produktionsplanering, 
materialanskaffning, produktion och leverans. De levererade produkterna upplevs av kunderna ha 
mycket hög kvalitet vilket är ett resultat av ständigt pågående metodutveckling.  
 
Till AME anvisar Arbetsförmedlingen både ungdomar och äldre arbetslösa. Anvisningstiden för 
deltagarna i de olika åtgärderna kan variera från någon vecka upp till ett år. Avsikten är att 
deltagarna genom de aktiviteter som bedrivs på AME ska ges en meningsfull sysselsättning och att 
de efter anvisningstidens slut ska ha förvärvat erfarenheter och kunskaper som gör att de stärkt sina 
möjligheter till arbete eller utbildning.  
 
Organisation 
Eftersom den statliga arbetsmarknadspolitiken ofta styrs genom snabbt genomförda beslut, är det 
nödvändigt att AME har en organisation och en verksamhet som är mycket flexibel och som snabbt 
kan ställa om till nya förutsättningar. 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

59 
 

 

 

En väl fungerande AME förutsätter att det finns ett antal kompetenta och engagerade handledare 
som ansvarar för och aktiverar de arbetslösa samt driver projekt för dessa. Under 2016 fanns 6 
handledare anställda. Handledarna arbetar dagligen mycket nära Arbetsförmedlingen och 
kommunens Individ- och familjeomsorg. Resurser i form av vägledare och socialsekreterare är 
knutna till verksamheten. 
 
Handläggning av feriearbetare sköts också av AME. 
 
Avsikten med denna organisation är att kommunen skall kunna agera mer kraftfullt och rationellt 
vad avser de lokala insatser som görs för de arbetslösa samt att kunna svara upp mot de ökade krav 
som statsmakterna lägger på kommunerna i ambitionen att minska den öppna arbetslösheten. 
 
Åtgärder/deltagare 
Förutom de som anvisas från Arbetsförmedlingen tar AME och Idéum även emot elever från 
gymnasieskolan - elever som är i behov av annan verksamhet än studier på Sandbackaskolan 4 st. 
 
Dessutom finns ett antal deltagare som inte anvisats från någon myndighet. Dessa kan komma från 
kriminalvården, kommunens sociala omsorg. Gemensamt för dessa är att de är i stort behov av 
social aktivering och kräver mycket handledning. 
 
Antalet sysselsatta inom de olika åtgärderna har under 2016 uppgått till ca 132 personer (plus de 
som anvisats som löne har koll på). Dessutom har 95 feriearbetare sysselsatts. Totalt inom de olika 
åtgärderna har vi tillhandahållit de platser som Arbetsförmedlingen och socialsekreterarna 
efterfrågat. Dock har vi vid något enstaka tillfälle varit tvungna att skjuta upp starten för vissa 
anvisade för att inte få en överrepresentation av deltagare med t ex drogproblem. 
 
EU-projekt 
Idéum driver och deltar dessutom i ett antal EU-projekt. Under 2016 har följande projekt varit 
aktuella:  
 
Volontärprojekt 
Ideum tar emot ca 4 volontärer per år. Volontärernas uppgifter är att verka som en resurs till 
flyktingmottagningen och 18+ verksamheten. De verkar även som en resurs till ungdomar IN 
verksamheten där de är behjälpliga för att de ungdomsgrupper som kommer till Arvidsjaurskall få 
en trivsam och innehållsrik vistelse i vår kommun. 
 
Inkommande grupper 
Under 2016 hade vi besök av sammanlagt 102 ungdomar och ledare framförallt från Tyskland men 
också från England och Italien. Den huvudsakliga sysselsättningen för dessa ungdomar har varit 
inom vår organisation på Ideum. Bland annat har vi spångat mer än 20 km av turistlederna inom 
kommunen. Andra göromål har varit att tillverka grillplatser för försäljning samt uppstädning i skog 
och mark. De utländska grupperna och ledarna har genom praktiken i Arvidsjaur fått möjlighet att 
uppleva den vackra natur vi har och det vänliga klimatet människor emellan. Flera av tidigare 
deltagare har återvänt hit under året för att uppleva Arvidsjaur igen. 
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KOFA - Kompetens för alla är ett projekt som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning 
och nyanlända invandrare. Grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden men som i 
många fall har mycket att ge. Under projekttiden får deltagarna stöd och hjälp att hitta en lämplig 
arbetsgivare. Vi erbjuder insatser som praktik, språkstöd, prova på studier och subventionerad 
anställning. Från starten 1 januari 2016 har 19 personer deltagit i projektet. Varav 10 st fått 
språkundervisning i svenska för att öka möjligheten att gå till arbete eller fortsatta studier. Av dessa 
har 6 st gått till arbete i varierande grad från 75-100%. De övriga har tagit steget till en praktik vilket 
är en framgång för individen. Inom ramen för projektet är ett uppdrag att involvera andra parter som 
till exempel en folkhögskola. Vi har fått förmånen att samarbeta med Älvsby folkhögskola vilka 
startade en folkhögskolefilial i Arvidsjaur den 20 oktober 2016. Första kursen som erbjudits är en 
etableringskurs för nyanlända. På planeringsstadiet är fler kurser aktuella. 
 
Skyddat arbete OSA 
Skyddat arbete är avsett för arbetslösa personer med socialmedicinska handikapp och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avsikten är att kommunen skall ta ett utökat och mera 
långsiktigt ansvar genom att integrera sitt ansvar enligt socialtjänstlagen med ett arbetsgivaransvar. 
Arbetstagarna anvisas av Arbetsförmedlingen i samråd med socialsekreterarna och AME.  
Våra resurser var avsedda att klara 3,75 årsarbetare.  
Under året har 7 personer på hel- eller deltid anvisats.  
 
Feriearbetande ungdom 
Arbetssökande ungdomar som finns i ÅK 9 eller år 1 på gymnasiet erbjuds feriearbete. Anvisning 
sker i 2-veckorsperioder. Via kommunens hemsida görs ansökan och där ungdomen önskar var 
han/hon vill göra sitt feriearbete. I de allra flesta fall uppfylls deras önskan.  
Under 2016 sysselsattes totalt 95 ungdomar. Det fanns gott om arbetsplatser, hela 141 stycken. 
 
KAOS Styrkan 
Verksamheten organiserar olika arbetsuppgifter som sysselsätter anvisade ungdomar och andra 
arbetslösa. Bland de anvisade finns ungdomar som kräver en högre grad av råd och stöd från 
handledarna. Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att de anvisade, när anvisningsperioden är slut, 
har stärkt sina möjligheter till att få ett arbete på den öppna marknaden. 
Under anvisningstiden praktiserar deltagarna bl.a. inom olika yrken, deltar i utbildningsaktiviteter 
samt får ta del av kvalificerad vägledning och rådgivning.  
 
Flyktingmottagning – HVB-hem och 18+ 
Arvidsjaurs kommuns flyktingmottagning tog emot 17 anvisade nyanlända under året. Dessa ingår i 
etableringen och ersättning utgår för varje person. Alla har uppehållstillstånd när de kommer. Så fort 
som möjligt efter ankomsten påbörjar man sin SFI med samhällsinformation. Barn skrivs in i skola 
eller förskola. 
På HVB-hemmen bor de ensamkommande barnen som alla är asylsökande. Antalet varierar mycket 
och till Arvidsjaur kom inte så många nya ensamkommande som beräknat. Tre boenden har varit i 
gång, Kråkan, Korpen och Nasti. De ensamkommande barnen har alla en god man och påbörjar sin 
skolgång så snart som möjligt, oftast med språkintroduktion.  
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18+- verksamheten har varit inrymd på mötesplatsen Humlan. Där finns personal som stödjer 
ungdomen, som bor i eget boende, på olika sätt. På dagtid deltar man på lektioner, på eftermiddagar 
och kvällar stödjer man med läxläsning, ekonomiska frågor och andra angelägna områden i syfte att 
förbereda ungdomen för ett självständigt liv efter 21-årsdagen. Man gör också olika aktiviteter runt 
helger och lov. 
 
Händelser av betydelse 
Ett förändringsarbete är inlett på AME. Nya sätt att använda lönestödpengar diskuteras för att få ut 
så många som möjligt i arbetslivet. Samarbetet mellan AF och kommunen skall utvecklas i syfte att 
få till ett bättre nyttjande av våra resurser. 
 
Under början av året inrättades ett nytt HVB-hem, Nasti, på grund av det stora antal 
ensamkommande flyktingbarn som kom till kommunen i slutet av 2015 och början av 2016. Det tog 
både tid och resurser att få till stånd HVB-hemmet Nasti, men verksamheten startade innan 
sommaren och personal anställdes. Då det blev nya nationella politiska direktiv, så kom avsevärt 
färre barn till Sverige och även till Arvidsjaur. Under hösten har därför planer på att stänga Nasti 
inletts och provanställd personal har inte fått tillsvidareanställning. Mycket tid har lagts på att skapa 
bättre struktur i verksamheten, både hur HVB-hemmen ska samverka med soc och skola samt hur 
handledare och kontaktpersoner ska få tydligare arbetsbeskrivningar. Personalen har också deltagit i 
två större utbildningsinsatser. 
 
Ekonomi 
Ensamkommande flytkingbarn har mycket stora intäkter tack vara ett bra avtal med 
Migrationsverket Ett stort antal 18 åringar som ännu inte fått uppehållstillstånd gör att ekonomin är 
svår att beräkna.  
AME:s verksamhet har inte nått upp till förväntade intäkter detta år, bl a beror detta på färre 
anvisningar från AF men troligen har även de chefsbyten som gjorts påverkat. Kontinuiteten bryts 
och osäkerhet hos personalen som inte alls varit insatt i de ekonomiska frågorna på något sätt. 
 
Personal 
Chef AME har haft tjänstledig sedan 2016-04. Därefter tog kommunchefen över ansvaret för 
verksamheten. HVB-hemmen har haft många tidsbegränsade anställningar på grund av den ovissa 
framtiden då de nationella politiska direktiven inte presenterades förrän i december. 
Den 1 oktober gick förvaltningen ihop med kulturen och bildade kultur- och 
integrationsförvaltningen med en kultur- och integrationschef samt en biträdande kultur- och 
integrationschef. Förvaltningen ligger under kommunstyrelsen. 
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Framtiden 
AME kommer att flytta till nya lokaler i Hälsocentralen. Verksamheten kommer att förändras och 
det blir mer fokus på att använda de avsatta medlen för lönestöd effektivt. Samarbetet mellan 
kommunen och AF kommer att utvecklas och intensifieras ytterligare under 2017. Nya uppdrag att 
ta över ansvaret för äldreomsorgens tvätt samt starta en bilpool är under utredning och kommer att 
”sjösättas” under första halvåret 2017. 
 
Migrationsverket har sagt upp avtalet om mottagande av ensamkommande barn. Barn i HVB-hem 
får 1350 kr/dygn och barn medan ensamkommande flyktingbarn som är inskrivna i skolan får 750 
kr/dygn och barn. Dessutom utgår en schablonersättning på 52.000 kr per barn, vilket är hälften av 
vad som tidigare har utgått i ersättning. De nya snäva ekonomiska ramarna har framtvingat flytt av 
verksamheten från Nasti, samtidigt som det är ovisst hur många ungdomar som faktiskt kommer 
under 2017. Prognosen säger 7 barn. Under 2017 kommer vi att jobba intensivt med utbildningar 
och metoder som ska ge verksamheten en bättre struktur och tydlighet. Vi kommer också att ge 
ungdomar tydligare verktyg för ett framtida liv i Sverige. Vi ska använda materialet ”Hitta rätt” där 
kontaktpersonerna ska arbeta metodiskt med varje ungdom så att de tillgodogör sig innehållet hur 
det svenska samhället fungerar. Dessutom lägger vi energi på att husmötena ska bli ungdomarnas 
organ för delaktighet och inflytande. Ungdomarna får reellt inflytande då de alla tillsammans 
förfogar över sina aktivitetspengar och måste genomföra demokratiska processer hur de ska 
användas. 
 
18+ kommer att byta lokaler och flyttar ihop med AME i Hälsocentralen. De får mer flexibla lokaler 
samtidigt som studieron förbättras. De lokaler man haft tidigare har inte fungerat så bra med tanke 
på allt annat som händer i Humlan-huset. Antalet under 2017 beror på hur många som får 
uppehållstillstånd. Migrationsverket ligger efter i sina beslut. 
 
Flyktingmottagandet ökar pga nya kommuntal för alla kommuner och Arvidsjaur har accepterat att 
ta emot 31 nyanlända under 2017. 
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Kultur och fritid 
From 1/10 Kultur- och integrationsförvaltningen 
 

  Årsbudget 
Utfall 
 2016 

Förbr. i 
% 

Utfall  
2015 

Personal  7 387 8 179 111 6 923 

Verksamhet  2 984 4 598 154 3 520 

Internhyror  2 502 2 502 100 6 577 

Summa 
kostnader  

12 873 15 279 119 17 020 

Intäkter  -1 659 -3 836 243 -2 520 

Netto  11 214 11 433 102 14 501 
 
Verksamhet 
 
Allmänkultur och föreningsstöd 
Den allmänkulturella verksamheten har bedrivits med inriktning mot fler arrangemang inom 
mångfaldsområdet, som är fokusområde 2016 i hela länet. Liksom tidigare är föreningar och 
civilsamhälle en viktig aktör tillsammans med kommunen för att säkerställa ett bra och brett utbud i 
syfte att skapa en attraktiv kommun. Stödet till föreningar består av ett ekonomiskt stöd, fria lokaler 
samt stöd och hjälp från förvaltningen. Det ekonomiska stödet har varit oförändrat i många år. 
Förutom tillgång till kommunala lokaler hyrs AJB:s sporthall ett antal timmar per vecka för de 
verksamheter som ej ryms i kommunens hallar. Kultur i vården fortgår och är en uppskattad 
verksamhet för den som inte själv kan ta sig till arrangemang. 
 
Kulturskola med mötesplats 
Barn- och ungdomar har ett brett utbud av fritidsaktiviteter genom den verksamhet som bedrivs på 
kulturskolan och Humlan, den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. Här finns möjligheter 
att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa vänner, fika, se på tv, lyssna på 
musik och spela spel. Verksamhetsmålet för den öppna mötesplatsen är att inspirera till och stödja 
aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande, där 
ungdomarna ska få stöd att tillfredsställa sina behov av trygghet, egen identitet, gemenskap, uppleva 
möjlighet att påverka, uppleva positiv förväntan, ta ansvar, uttrycka sig, rättvisa. Kulturskolan hade 
drygt 400 deltagare under våren, något fler tjejer än killar. Arbetet genomsyras av en stark 
integrationstanke och kommer att utvecklas utifrån ungdomarnas egna önskemål. Verksamheten för 
18plus sker i Humlans lokaler alla dagar under veckan. Kulturskolan samarbetar kontinuerligt med 
länets andra kulturskolor, både vad gäller fortbildning, lägerverksamhet, gemensamma konserter och 
länsmusikgrupper. 
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Medborgarhuset 
Medborgarhusets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för olika typer av aktiviteter, de flesta som 
arrangeras av föreningar men även företag och privatpersoner kan hyra lokalerna. Uthyrningarna är 
många och de lokaler som finns i nedre plan, föreningscentrum; är speciellt anpassade för 
styrelsemöten, studiecirklar och liknande. Under året har hörslingor monterats in i tre av lokalerna, 
köken har utrustats bättre och en höj- och sänkbar bioduk har monterats in. Förbättringarna har 
planerats i dialog med föreningsrepresentanter. Under detta år har man haft 884 uthyrningstillfällen, 
mer än hälften i nedre plan. Biografen drivs av Medborgarhuset och besökandet har ökat under 
perioden. Matinéer är de mest välbesökta. 
 
Biblioteket 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen 
ska varje kommun ha folkbibliotek. 
 
Uppdraget är att 

 vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, 
 särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, 
 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning. 
 

De prioriterade grupperna i lagen är 
 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska 
 nationella minoriteter. 

 
Biblioteket ingår i det gemensamma biblioteket i Norrbotten som startade 2013. Detta är ett bra stöd 
i biblioteksarbetet, särskilt för den lilla kommunen. Länssamarbetet garanterar även en större 
tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt 
erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier i olika form för att göra 
information tillgänglig, även för den som har särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av 
funktionsvariation eller ovana vid digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara 
detta eftersom grupperna är små, resurserna likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta 
genom att vi kan samordna och samnyttja våra olika resurser. Utbildningar och kompetenshöjning 
görs gemensamt. 
 
Händelser av betydelse 
I oktober gjordes en omorganisation och alla fritidsfrågor ligger nu på föreståndaren för Camp 
Gielas. Arbetsmarknad och integration flyttades till en ny förvaltning, kultur- och 
integrationsförvaltningen. 
Under året har biblioteket infört ytterligare förbättringar för låntagarna i och med att man numera 
själv kan hämta ut och låna sina reserverade böcker. 
Sedan årsskiftet är biblioteket även konsumentrådgivning.. Bibliotekets personal har gått en kortare 
utbildning i konsumentfrågor och under året har man haft 41 ärenden, med 1-3 kontakttill-
fällen/ärende. 
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Kulturskolan med mötesplatsen har gått med i Fritidsforum och kommer att få bl.a. regionala 
utbildningar på orten inom kort. Vi deltar i tre arvsfondsprojekt, två  via Kulturskolerådet och 
kopplat till ensamkommande/nyanlända barn och ungdomar och det tredje Ung scen norr, som 
handlar om att öka tillgängligheten och stärka delaktighet när det gäller teater för barn och unga i 
länet och specifikt lokalt. 
 
Ekonomi 
Verksamhetskostnader, personalkostnader och intäkter ligger högt tack vare projektmedel, de medel 
som omfördelats från ensamkommande samt försäljning av musiklärartjänster till Arjeplog. 
 
Personal 
I förvaltningen fanns vid årets slut 23 personer anställda, 16 kvinnor och sju män. Av dessa arbetar 
12 deltid och 11 heltid, total tjänstgöringsgrad är 18,6 tjänster. Sjukfrånvaron har ökat till 6,99% pga 
långtidssjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse  
Se bilaga 2 
 
Framtiden 
Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet gick ut på remiss men har återremitterats med 
önskemål om kompletteringar.  
En av de stora utmaningarna för biblioteken idag är att tillgodose efterfrågan på medier på andra 
språk än svenska. Enligt bibliotekslagen är det kommunens ansvar att tillgodose försörjningen av 
medier på andra språk än svenska. I hela landet pågår en övergång från ett klassifikationssystem till 
ett annat, från SAB till Dewey. 
Arbetet med revideringen av biblioteksplanen är påbörjat och kommer att slutföras innan årsskiftet. 
Vi ska fortsätta att utveckla kulturskolans kursutbud till att innefatta även nycirkus och slöjd samt ge 
bättre och tydligare kursbeskrivningar framöver. Vi vill också utveckla kursen för barn och 
ungdomar med särskilda behov/funktionsnedsättning och erbjuder också en sådan kurs. Vi ska 
ytterligare stärka samarbetet med Ung scen norr för att få teater som ett ämne i kulturskolan. Vi 
ingår också i ett nationellt Arvsfondsprojekt kallat Sverige berättar där ensamkommande barn i 
Arvidsjaur ska få delta. När det gäller mötesplatsen så kommer vi dels jobba med att få stabilitet i 
arbetsgruppen där gemensam fortbildning och tätare planeringsmöten är ett medel för att nå detta. 
Men det handlar också om att få en person inom gruppen som bär ett större ansvar för 
verksamheten. 
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Januari – december 2016        Bilaga 1 
 
Medborgarhuset  

2016   2015   
BIOGRAF Antal förest Besök Snitt/förest Antal förest Besök Snitt/förest 
Kvällsfilm 73 3 408 47 68 4 126 86 
Matiné 29 1 716 59 21 1 062 51 
Dagbio 14 693 50 16 1 107 69 
TOTALT    105 6 295 60 
 116 5 817 50    

 
Uthyrning lokaler 2016  2015  

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Antal nyttjande-
tillfällen 

Procent av 
totalen 

Egen verksamhet 158 18 129 15 
Studieförbund 41 4 52 6 
Pensionärsorganisationer 79 9 98 12 
Kommunal verksamhet 103 12 90 11 
Övriga 55 6 65 8 
Föreningscentrum, nb 448 51 412 48 
Totalt 884 100 846 100 

 
Kultur i vården  

 2016  2015  
Aktivitet Antal Delt/gång Antal Delt/gång 
Samvarostunder, Länsmans, Ringelsta och 
Solbacken 

49 4-23 28 14-20 

Bildberättande samtal   34 4-8 
Samiska besök 33 3-4 46 4-5 
Enskilda besök på boenden 41 1-2 70 6-11 
Kåtan , april - oktober 18 6-18 16 8-20 
Kultur i kåtan + julfika 8 6-14   
”Herrklubb” Ringelsta     
Blåklockan och Björken 11 8-14   
Ringelsta övr avd + hemtjänst 4 8   
Ängsbacka samvaro och julfest 2 10   
Kulturutflykt i minibuss 1 5   
Höstfest Sameland 1 110   
Musik, bild, film Ringelsta 3    
Teater 1 41 2 65-70 
Fotoutställning 3    
Höstfest Länsmans och Solbacken 2 37   
Julfester på Ringelsta, Länsmans, A-service och 
hemtj på Medborgarhuset 

4    

Julmarknad 1 100   
Öppen verkstad -- upphört 26 10-20 
Målargrupp, forts -- upphört 28 3-5 
Målargrupp ny, A-service  11 5-11 26 4-6 
Utsikten   2 6-7 
Taltidning tisd och fred -- upphört 96  

Betydelsefulla aktiviteter som skänker stor glädje och samvaro för den som ofta blir sittande ensam i sin lägenhet och 
har svårt att ta sig ut.  
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Professionell scenkonst samt film för barn och ungdom  
 

Sammandrag 2016 2015 2014 
Antal förest, skol 23 26 37 
Antal besök, skol 4894 4973 4767 
Snitt per förest  212 191 128 
Antal förest, off 19 19 22 
Antal besök, off 1113 983 1452 
Snitt per förest  58 51 66 

 
Utöver dessa föreställningar görs många olika aktiviteter där barn- och ungdomar deltar i skapandet: ”Öppen scen” i 
Medborgarhuset vid fyra tillfällen, uppvisningar i dans och musik vid flertalet tillfällen varje termin, skapandet av 
julkalendern i kommunhuset fönster, alla klasser från 6 års tom åk 6 samt bildgrupper från Fridhemsskolan skapar 24 
olika bilder med julmotiv som sätts upp, kulturgrupperna som deltar vid val av det professionella utbudet samt olika 
UPP-arrangemang. 
 

Kulturskolan  Tjejer Killar Totalt Uppvisningar, 
läger mm 

Bild 30 0 30 2 
Dans 24 2 24 3 
Drama 10 17 27 0 
Musik 75 57 132 8 
Nycirkus 13 2 15 0 
Summa kulturskolan 152 78 230 13 
Övriga elever i grupper, uppdragsverksamhet 
och projekt 

Ca 120 Ca 100 Ca 220  

Totalt 272 178 450  
 
 

Sommarlovsaktiviteter 
med stöd från MUCF 

Ålder Tjejer Killar Totalt 

Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik, lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, läger, utflykt, ridning, film, golf, lek, 
skrivarkurs, vävning, slöjd, flottbygge, djur- och 
naturvård 

6-8 år 72 48 120 
9-12 år 85 63 148 

13-15 år 29 29 58 
    

Totalt 186 140 326 
Aktiviteterna utfördes av föreningar i första 
hand. De fick stöd för inköp av material och 
utrustning samt för ledare. 
Total summa:161.0tkr 

 
Verksamhetsstöd föreningar 
65% av budget går till idrottsföreningar och 35% till övriga föreningar 

 2016 
Budget 340.0 tkr 

2015 
Budget 340.0 tkr 

2014  
Budget 340.0 tkr 

   antal summa antal summa 
Idrott 221.0 11 12 225.0 14 221.0 tkr 
Övriga 33.0 6 5 27.0 6 38.0 tkr 
Skoterföreningar 21.6 2 2 21.6 3 32.2 tkr 
Utomhusbad 100.0 2 2 100.0 2  100.0 tkr 
Kulturmiljö 31.5 2 2 38.5 5 75.0 tkr 
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Utlåning bibliotek 
 2016 Snitt/inv 

(6 442) 
2015 Snitt/inv 

(6467) 
2014 

(valår) 
Snitt/inv 

(6494) 
Utlån tot inkl skolor 52 470 8,1 50 602 7,8 50 782 7,8 
Besök HB 34 669 5,3 *  33 341 5,1 
Utlån HB 34 699 -- 33 886 -- 35 467 -- 
Glommersträsk 5 264 -- 5 199 -- 5 372 -- 
Skolorna utlån (inräknat 
i totalen) 

12 507 -- 11 517  9 943  

*Ej kunnat räkna besök på helår pga nyinstallation som ej fungerade förrän i slutet av året 
 
Konsumentvägledning, via biblioteket 
 

 
Ärenden 

Arvidsjaur 
Ärende Kontakttillfällen Tid 

Antal Antal                       Timmar   
Rådgivning 41 76 53 
 Klagomål 27 57 39 
Förfrågan 14 19 14 
Totalt 41   

 
  



 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2016 

 

69 
 

 

 

 Bilaga 2 
Måluppfyllelse 
 
Medborgare/kund 
KF:s mål: 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 
KS:s mål: 
Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s medborgarundersökning. 
 
Kultur-fritid 
Mål: Medborgardialog om kultur-fritids verksamhet en gång per termin - öppet dialogmöte på 
Medborgarhuset med enhetsledare och förvaltningschef 
Två dialogmöten har hållits, dock var det ett fåtal besökare men vissa synpunkter kom in som vi 
tagit till oss. 
 
Mål: Göra minst en enkät per termin, med olika metoder. 
Biblioteket har gjort  mätning efter ett arrangemang med ”Happy or not”-maskinen vilken gav ett 
positivt resultat. 
Kulturskolan mätte vad deltagarna i kulturlägret tyckte. Gav också ett positivt resultat. 
 
 
Utveckling/tillväxt 
KF:s mål: 
Långsiktig hållbar utveckling. 
 
KS:s mål: 
Underlätta för näringsliv och företagare 
 
Kultur-fritid 
Mål: Genom ett brett och allsidigt kultur- och fritidsutbud göra kommunen attraktiv att bo och leva 
i. 
I bilaga 1 redovisas hur utbudet sett ut under 2016. Stödet till föreningarna genererar många 
aktiviteter. Arvidsjaurs utbud är brett och allsidigt. 
 
Mål: Tillhandahålla lokaler med bra service. 
De lokaler kultur-fritid tillhandahållit har till största delen kunnat erbjuda bra service men vissa 
anläggningars standard är undermålig.  
 
 
Ekonomi 
KF:s mål: 
God ekonomisk hushållning 
KS mål: 
Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt. 
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Kultur-fritid 
Samverkan är grunden för att uppnå ett brett och allsidigt kultur-och fritidsutbud och externa medel 
söks så fort det är möjligt. 
Mål: skapa minst en samarbetsaktivitet som ger positiv ekonomisk effekt. 
Samverkansprojekt med några av kulturskolorna i Norrbotten har givit verksamhet utöver det vi 
kunnat erbjuda själva, en kvalitetshöjning utan nettokostnadsökning.  
 
Arbetsgivare 
KF:s mål: 
Attraktiv arbetsgivare 
KS:s mål 
Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittligt totalindex vara högre än 
riket. 
 
Kultur-fritid 
Mål: vara en arbetsgivare som tex: 

 ger möjlighet till samarbeten 
 ger frihet att utforma sitt arbete utifrån verksamhetsplaner 
 ger möjlighet att byta arbetsuppgifter 
 ger möjlighet att påverka sina arbetstider 
 ger möjlighet att relativt fritt välja sin semesters förläggning 
 skapar och ger möjlighet till kontinuerlig fortbildning 
 är lyhörd och tar vara på arbetstagarnas idéer och kompetens 

 
Vi har jobbat efter dessa mål och uppmuntrat personalen till att verka utifrån dessa. Den HME-
enkät som gjordes hade för låg svarsfrekvens för hela kommunen men för kultur-fritid var den 
tillräckligt hög och gav ett gott resultat. 
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Fritid Gielas 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  3 302 2 976 90 0 

Verksamhet  1 037 1 288 124 0 

Internhyror  4 074 4 074 0 0 

       

Summa kostnader  8 413 8 338 99 0 

       

Intäkter  -956 -1 271 133 -0 

       

Netto  7 457 7 067 95 0 
 
Verksamheten 
Fritid Gielas innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sim-och sporthall. 
Fritidsanläggningarna är Ringelhallen- och Ringelvallen samt de skidspår och tennisbanor som finns 
ute i byarna.  
 
Centrumbadet i Arvidsjaur omfattas av verksamheterna äventyrsbad, simbassäng och sporthall. 
Under sommaren finns det en 50 meters simbassäng utomhus. Centrumbadet bedriver 
simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Sporthallen i centralorten 
upplåts till grundskolan på dagtid samt till föreningar kvällar och helger under hela året.  
 
Händelser av betydelse  
I syfte att effektivisera verksamheter som berör fritid har Ringelhallen- och Ringelvallen flyttats till 
Camp Gielas. Tanken är då all både personella- och ekonomiska resurser ska fördelas på bästa och 
effektivaste sätt. 
 
Centrumbadet har tidigare organisatoriskt tillhört samma enhet som Camp Gielas. Badet har dock 
haft helt egen ekonomi och redovisats separat från Camp Gielas.  
 
Ett nytt ekonomiskt ansvarsområde med benämning Fritid Gielas har bildats. Detta ansvarområde 
innefattar då fritidsanläggningar och sim- och sporthall. 
 
Medfinansiering till Arvidsjaur ryttarförening 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att stödja Arvidsjaur ryttarförening med ett ekonomiskt 
bidrag på 198 tkr. ARF beviljades motsvarande ekonomiskt stöd hos Idrottslyftet. Detta har 
inneburit att ARF har kunnat genomföra investeringar i ny belysning till paddock och ridhus. Under 
hösten upphandlades och genomfördes en entreprenad för att byta ut hela underlaget i ridhuset. Det 
befintliga materialet från ridhuset användes sedan till förstärkning i de blöta hagarna utomhus. 
Samarbetet fortsätter i början av kommande år. Det återstår inmontering av ny nödbelysning i 
ridhuset. Projektet kommer att avslutas under år 2017.  
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Ekonomi 
Personalkostnaderna ger ett överskott gentemot budget. Fritid Gielas fick glädjande nog stöd för en 
personal under hela året, i form av ett så kallat nystartsjobb.  
 
Verksamhetsbudget har överskridits. Detta beror helt på de cirka 200 tkr som kommunen har 
finansierat till Arvidsjaurs ryttarförenings investeringar. 
 
Intäktsbudget ger ett överskott. Detta beror till stor del på de intäkter som ARF fick från 
Idrottslyftet. Ringelvallen har även fått ett bidrag på cirka 44 tkr för konstgräsplanen.  
 
Internkontroll 
Internkontroll i form av extra noggrann granskning av inkommande fakturor har genomförts 
kontinuerligt under hela perioden. Inga avvikelser har påträffats. 
 
Personal  
Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare. Den totala sjukdomsfrånvaron vid 
Centrumbadet har under år 2016 varit 0,96 %.  Anläggningar har en heltidsanställd. Den totala 
sjukdomsfrånvaron vid Anläggningar har under år 2016 varit 4,33 %. 
 
Centrumbadets personal har deltagit på den årliga mässan som anordnas för badhus. 
Kompentensutveckling för anläggningssidan har under året varit utbildningar i skötsel av gräs- och 
konstgräsplaner samt en intensivkurs i ismakeri. 
 
Framtiden 
En arbetsgruppgrupp för sim- och sporthallen har bildats och löpande information kommer att 
presenteras för politiken.  
 
Målrapportering 
 
Simkunnighet 
Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 
under år 2016 blev 99 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2015 var 
simkunnigheten 100 %. 
 
Kvalitet 
Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 2016. I denna enkät mäts 
kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, 
bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts 
från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: 
 
Juli  2009 4,5 April 2010 4,4 
Juli  2011 4,3 April 2012 4,0 
Juli  2013 4,3 April 2014 4,1 
Juli  2015  4,3 April 2016 4,0 
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Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta 
betyget. De allra flesta anser att bevakningen är mycket bra och att de har fått en bra badupplevelse. 
Det lägsta betyget har omklädningsrummens standard fått.  
 
Fria bad för ungdomar  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad 
under vårterminen. 94 stycken fria bad har nyttjats.  
 
Fritid Gielas 
Katarina Landstedt 
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Räddningstjänsten 
  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  2 382 2 861 120 4 460 

Verksamhet  404 1 828 452 1 668 

Internhyror  481 482 100 963 

       

Summa kostnader  3 257 5 171 159 7 091 

       

Intäkter  -375 -18  -164 

       

Netto  2 882 5 153 179 6 927 
 
Verksamhet 
Räddningstjänsten svarar för kommunens laguppfyllnad mot Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). 
Det innebär kortfattat att förebygga olyckor genom t.ex. utbildning och tillsyn. Räddningstjänsten 
skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. Samt att vi skall utreda olyckor. Räddningstjänsten har två 
brandstationer belägna i Arvidsjaur och Glommersträsk samt ett brandvärn i Moskosel. 
Räddningstjänsten rycker ut på cirka 100 larm per år. 
Från och med 1 juli är den administrativa hemvisten kommunstyrelsen från att tidigare ingått i 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Händelser av betydelse 
En ny ledningsbil är inköpt under året. Den fungerar som ledningsbil och är utrustad med tekniska 
hjälpmedel för att kunna leda större insatser med flera insatta brandstyrkor. Bilen är även utrustad 
med som en offensiv enhet vilket innebär att vi med hjälp av bilen kan utföra en inledande offensiv 
insats. Anspänningstiden har minskat från tidigare fem minuter till nittio sekunder.  
Utalarmeringsanläggningen i Glommersträsk gick sönder och en ny köptes in för att ersätta den 
trasiga. 
Räddningstjänsten har byggt om sina lokaler och kan nu erbjuda moderna kontorslokaler till 
utbildningsverksamhet. Detta har även möjliggjort för kommunen att hyra ut en del av lokalerna till 
Securitas. 
En stor satsning har gjorts på teknikutveckling med fokus på arbetsmiljö. Vi har inhandlat nya 
skyddskläder, ny lättare men kraftigare klipputrustning, dubbdäck till våra fordon etc. 
Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat gemensamt i hela Norrbotten. 
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Ekonomi 
Räddningstjänstens resultat blev -2670 tkr. Budgeterat 5764 tkr mot utfallet på 8433 tkr på 
helårsbasis. 
Det relativt stora minusresultatet på en felaktighet gällande löner i budgeteringen samt 
ombyggnationen av kontorsdelen på brandstationen i Arvidsjaur och möblering till densamma. 
Övriga stora poster är dubbdäck till våra fordon, skyddsutrustning samt utbildning. Minusresultatet 
är sedan tidigare kommunicerat med ekonomiledningen och förvaltningschefen.  
 
Personal 
I Arvidsjaur har vi anställt två personer på heltidstjänster under året. Detta för att täcka upp för en 
pensionsavgång och den andra tjänsten för att uppfylla uppgifterna enligt LSO gällande tillsyn och 
utbildning. Vi är totalt tre heltidsanställda med placering i Arvidsjaur. 
Vi har fortfarande en för stor omsättning bland deltidspersonalen. Vi har vänt trenden när det gäller 
att rekrytera personal och har nu människor på väntelista som vill ha anställning på 
räddningstjänsten, vilket är glädjande men vi behöver reducera personalomsättningen då en 
brandman kostar ungefär 150 tkr att utbilda. 
I Glommersträsk har vi fyra vakanta tjänster men tre av dessa beräknas vara tillsatta under våren.  
Vi ligger efter med utbildning av personalen och uppfyller därmed inte den i handlingsprogrammet 
fastställda utbildningsnivån hos deltidspersonelen. En plan är utarbetad för att komma upp i 
fastställd nivå över tid. 
 
Framtiden 
Under året ska det nya IT-systemet implementeras. En samordnare i Norrbotten med placering i 
Kalix kommer att leda arbetet via systemansvariga placerade på varje räddningstjänst.  
En diskussion om det nya avtalet för räddningsmän i beredskap(RIB) förs nationellt. På flera håll i 
landet säger personalen upp sig i protest mot det nya avtalet. Vi ser ännu inga sådana tendenser vare 
sig i Arvidsjaur eller i Norrbotten. Det finns en viss frustration över avtalet och vi följer noggrant 
utvecklingen.  
Räddningstjänsten ser ett behov av en annorlunda organisation där vi går mot en räddningstjänst 
med en primär offensiv enhet som är först på plats för att sedan bygga upp en slagkraftig styrka med 
större fordon sekundärt. Detta har testats i Arvidsjaurs tätort med gott resultat och räddningstjänsten 
vill införa den metoden även i Glommersträsk och i Moskosel.  
En dialog förs med regionen om att Räddningstjänsten skall åka på hjärtstoppslarm om ingen 
ambulans finns att tillgå i kommunen. Det handlar om ett komplement till ambulansen och 
kommunen ska inte ta över uppgifter från regionen. En dialog förs på tjänstemannanivå och det 
finns ännu ingen vidare förankring inom kommunen även om det är praxis över stora delar av landet 
med liknande lösningar. 
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Uppföljning 
– Internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2016

Au §  Dnr 00202/2015 049 

Kommunstyrelsen fastställde 2015-02-11 § 37 internkontrollplan för 
kommunstyrelsens verksamheter 2015. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
intern kontroll upprättas inom kommunen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 
som syftar till att: 

• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• Minimera risker, stärka system och rutiner
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra
• Säkra en rättvisande redovisning
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 

1. Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens år 2016
verksamhetsområde godkänns.

_____ 

Justerandes sign Beslutsunderlag 

Redovisningar 

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning – Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter år 2016 
 
Område Fråga Uppföljning 

Säkerhet  Sammanställning och 
redovisning av inbrott, 
skadegörelse och övriga 
larmärenden  

Insamling av statistik 
 

Skadegörelse: 
‐ Vid inbrottsförsöket på ÅVC förstördes ytterdörren och fakturan för den nya dörren har ännu inte 

kommit. Beräknad kostnad är ca 10 000 kr (kommer att bokföras på 2017). 
‐ Camp Gielas: den 28 januari 2017 klockan 22.10 körde någon in en bil i entrén varav dörrarna 

förstördes. I dagsläget har vi ingen summa på vad detta kostar att laga. Självrisken är dock 122 tkr. 
‐ Fastigheter: januari – juli - glasruta i ytterdörren på huvudentrén till kommunhuset krossades en 

natt i början av  januari - ny glasruta 2582 kr. Glasruta i ytterdörren på entrén till Fridhemsskolan 
krossades en natt i början av mars- provisorisk ruta, ny glasruta, uppstädning 8 924 kr.  

 1 augusti – under helgen har någon förmodligen skakat ner 6 st utebelysningsarmaturer från stolpar 
utanför Sandbackaskolan . Armaturerna var ej trasiga utan gick och återmontera. 8 tim eget arbete. 

 5 augusti - Söndersparkat staket runt sandlådan på Skogsbackens förskola.  Eget arbete. 
 13 augusti - krossat glasruta i entredörren till Hemtjänsten (kommunhuset) – 2172 kr (Öhmans 

glas) + Egen arbetskraft sopa glas, provisorisk ruta mm. 
 
Inbrott och stöld: 
‐ antal intrång på ÅVC i Arvidsjaur samt ett inbrottsförsök i kontorsbyggnaden. Detta har resulterat i 

totalt 8 st polisanmälningar, de flesta på det senare halvåret. Total kostnad för detta år är ca 5000 kr 
i personal och traktorkostnader (städ).  

‐ I byarna har intrången kostat ca 6000 kr om man slår ihop Glommersträsk och Moskosel. Dessa 
kostnader är till största delen städkostnader för att städa upp sådant som obehöriga dragit ut. 

‐ Inbrott i Camp Gielas sporthallsbyggnad.   
‐ BoN Sandbackaskolan: inbrottet på skoteravdelningen containern i början av oktober 20161006 ca. 

Kl. 02:00. En fyrhjuling och en skoter blev stulna. Kostnader för självrisk blev 3 000 kr. 
‐ SoC: IoF haft ett försök till stöld av extraljus från leasingbil, försöket misslyckades, inga kostnader. 
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Område Fråga Uppföljning 

Upphandling Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar enligt 
gällande avtal. 

Följande avtalsleverantörer har kontrollerats; 
 
1. Securitas – Kommunen inkl bolag har flera av varandra oberoende avtal som inte är upphandlade. 
SKL kommentus har ett avropsavtal där Securitas är leverantör i Arvidsjaurs kommun. Arbetet är 
påbörjat med att försöka säga upp icke upphandlade avtal och efter det avropa från SKL 
2. Lelu – Icke avtalsleverantör 
3. Företagare i Glommersträsk – Icke avtalsentreprenör 
4. AGA Gas – Icke avtalsleverantör 
5. Uvedes – Icke avtalsleverantör 
6. XXL – Icke avtalsleverantör 
 

På Securitas fanns det under 2016, 30 st fakturor till ett värde av 347 589 SEK. 
De fakturor som kontrollerats var alla märkta med referensnamn och AK nummer. 
Inga fakturerings eller fraktkostnader. Av Securitas så köper kommunen vaktronder och liknande. 
 

På Lelu fanns det under 2016, 128 st fakturor till ett värde av 208 527 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och de har alla AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Däckhotell 
 Torkarblad 
 Repsatser  
 etc 

 

Hos ”En företagare i Glommersträsk” fanns det under tertial 3, 12 st fakturor till ett värde av 
108 402,40 SEK. 
Det fanns inga faktureringskostnader eller fraktkostnader. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Drift av återvinningsstationen i Glommersträsk 
 Inköp av byggmtrl (kommunen har ett avtal hos Tools på järnhandelsvaror, men Wigenstam 

har köpt på Järnaffären och fakturerat kommunen). 
 Etc 
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Område Fråga Uppföljning 

Upphandling, forts. Kontroll av att leverantör 
fakturerar och levererar enligt 
gällande avtal. 

På AGA Gas fanns det under 2016, 50 st fakturor till ett värde av 94 509,60 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och de har alla AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 Medicinsk gas 
 Gasol 
 Hyra gasolflaskor 
 Etc 

 

På Uvedes fanns det under 2016, 2 st fakturor till ett värde av 62 952,80 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och emballagekostnader till ett värde av 2 612 SEK , de har alla 
AK nummer. 
Inköp som är gjorda är bl a 

 UV lampor 
 Kvartstub 

 

På XXL fanns det under 2016, 1 st faktura till ett värde av 11 060 SEK.  
Det fanns inga faktureringskostnader och den har AK nummer.  
Inköp som är gjorda är bl a 

 Badshorts 
 Skor 

 

Reflektion: 
Verksamheterna måste bli avtalstrogna, samt få förståelse för att icke avtalade produkter/tjänster hos 
en avtalsleverantör räknas som en otillåten direktupphandling och kan leda till sanktioner hos bl a. 
Konkurrensverket. 
De leverantörer som kommunen har är även duktiga på att kontrollera så att deras avtalsprodukter inte 
köps hos en annan leverantör, vilket kan leda till att kommunen får betala produkterna två gånger - 
dels där de är köpta och dels till avtalsleverantören som då får betalt men slipper leverera. 
Direktupphandling får man bara göra enligt LOU om det är enstaka köp. Vid återkommande köp hos 
en leverantör och/eller en produktgrupp gäller en upphandling, (förenklad eller öppen) oavsett under 
eller över tröskelvärden. Detta gäller kommunens totala inköp per leverantör och/eller produkt. 
Att inte handla hos en avtalsleverantör för att man inte har hunnit planera är något som Konkurrens-
verket inge godtar. 
Enligt kommunens egen inköpspolicy så ska beställarna i första hand handla på orten om inget avtal 
finns. (Ex badshorts och skor).  
Fakturor från leverantörer det handlas några enstaka gånger per år eller för låga summor per faktura 
blir jättedyra i hanteringen. 
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Område Fråga Uppföljning 

Översyn av nyttjande av 
anläggningar 

Mäta hur sporthallar och 
andra anläggningar nyttjas 

Under v 39 och v 49 kontrollerades nyttjandet i sporthallarna vid Camp Gielas och Centrumbadet.  
Vi undersökte: 
Om det var rätt förening på rätt tid 

 Om det fanns ledare för aktiviteten 
 Hur många pojkar respektive flickor som fanns där 
 Vilken ålder: låg-, mellan-, högstadiet-, gymnasiet eller vuxna. 

Camp Gielas sporthall 
Nyttjade tider under vecka 39 var 100 %. IFK Fotboll och IFK Alpina tränade fortfarande utomhus vid 
mätningen. 
Nyttjade tider under vecka 49 var 100 %. IFK Alpina tränar på Prästberget som har öppnat. 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att i sporthallen på Camp Gielas under v 39 var det 100 % av tiderna 
som nyttjades. Vid kontrolltillfället tränade fortfarande IFK Fotboll & IFK Alpina utomhus. Under v 
49 var det 100 % av tiderna som nyttjades. IFK Alpina hade då flyttat sin träning till Prästberget. 
Centrumbadets sporthall 
Nyttjade tider under vecka 39 var 52 %.  
Nyttjade tider under vecka 49 var 60 %. 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att i sporthallen på Centrumbadet under v 39 var det 52 % av tiderna 
som nyttjades. Det var främst de riktigt sena tiderna samt dagtiderna på helgerna som inte hade 
närvaro. Under v 49 var det 60 % av tiderna som nyttjades och även vid detta tillfälle var det de riktigt 
sena tiderna samt dagtiderna på helgerna som inte nyttjades. 
Bilagt finns de scheman som gällde vid mättillfället. Grönt betyder att allt stämde och rött innebär att 
ingen nyttjade tiden.  
Frågan om nyttjandegraden av hallarna hålls aktuell och tas upp med de föreningar som kommer till 
tidsättningsmötet innan sommaren. 
 

Efterlevnad av 
delegationsordning 

Personalenheten kontrollerar 
hur det fungerar med 
enskilda löneförhandlingar 
/lönetillägg 

 

Fordonsinventering Kontroll av kommunens 
fordon samt om det finns 
behov av avyttring/byte 

Lista på kommunen fordonspark har tagits fram. 
Idag finns det ingen total samordning när det gäller avyttring/byte. 
behov av avyttring/byte (När leasingavtalen måste förnyas utgår man från, om inget annat sägs, från 
det antal fordon som finns i idag.) Varje år beställs en lista ut från Trafikverket om vilka fordon 
kommunen äger, för att på så sätt stämma av aktuellt innehav av registrerade fordon. 

 
  



Fordonslista 2016‐12‐31

Reg nr Typ Modell Status Färg  Årsmodell Referenskod Ansvar Körsträcka/år Anteckning
AMF202  SLÄP BRIAB S2P‐20‐105 AVSTÄLLD FLERF 1978 AK220 81117 500

AWC195 PB HYUNDAI I30 LEAS LBLÅ 2016 AK402 451

BCC981 LB SCANIA P420LB6x2*4HNA FLERF 2008 AK114 681 Slambilen

BCO315  LB SCANIA R500LB6X2MNB LEAS FLERF 2007 AK220 81117 1000 Övningsbil timmer

BFT792  TGSK HONDA TRX 300 FW (TE15) RÖD 1999 AK122 113

BGE197 PB TOYOTA E15UT(A) LEAS SILVER 2013 AK403 451

BLG218 PB FORD CONSUL CORTINA      AVSTÄLLD BLÅ 1962 AK205 8

BWP111 SLÄP TIKI‐TRAILER C121 GRÅ 2010 AK571 571

CDN572 LB CITROEN BERLINGO SKÅP LEAS VIT 2014 AK122 113

COX571 PB VW Golf VI TDI Variant 4 motion LEAS LBRUN 2011 AK744 744 Trafikskolan

CPB807  PB VW CARAVELLE 2,5 SYNCRO RÖD 1996 AK571 571 Räddningsbil Glommersträsk

CSE451  LB VW PICKUP DH2 FLERF 1995 AK571 571 Räddningsbil Moskosel

CSU087  SLÄP RESPO 2000 HB LGRÅ 2011 AK119 641 Släp till ena ångpannan 2000 kg

CWU991  LB SCANIA R420LA6X2MNB LEAS VIT 2012 AK220 81117 1000 Övningsbil trailer

DCC447  LB SKODA PRAKTIK 1,2 BLÅ 2010 AK115 631

DDX866  LB CITROEN JUMPER RÖD 2010 AK201 2 1000 Mattransport

DGL908  SLÄP SCHMITZ SKO 24 LEAS VIT 2012 AK220 81117 1000 Trailer

DGO987  SLÄP ÅTM 10017 LGRÅ 1985 AK611 611

DKD960  LB VW PICKUP DH 1,9 LEAS SILVER 2008 AK411 4316

DKJ754  SLÄP BR FRANSSON 850 LGRÅ 1985 AK571 571

DSS760 PB TOYOTA AURIS LEAS LJUSGRÅ 2015 AK746 7441

DWH480 LB CITROEN BERLINGO LEAS VIT 2015 AK611 611

ECZ542  PB VW GOLF TDI 105 SILVER 2008 AK205 81 Trafikskolan

ENC083 MRED VOLVO L60g GUL 2015 AK119 621

ENN729  LB CITROEN BERLINGO RÖD 2010 AK203 211 500 Att förflytta sig mellan enheter,ta verktyg och mindre gods.

EPY366 SLÄP TIAB E1 LGRÅ 2014 AK571 571

EXZ143  SLÄP ÅTM 15018 LGRÅ 1992 AK119 641

FAX100  PB SKODA OCT COM EL 2,0 TDI LBRUN 2007 AK119 641/621/631 1200 Digitripp mätutrustning

FGO649  SLÄP ÅTM 8514 LGRÅ 1982 AK114 681

FHH985  SLÄP SH‐VAGNEN VIT 1997 AK114 681 Källsorteringsvagn

FWZ985 PB OPEL VIVARO LEAS VIT 2013 AK745 7441

GBS966  LB VOLVO FL10 6X2 FLERF 1998 AK571 571 Räddningsbil tankbil

GFM972  LB PEUGEOT PARTNER 190C 19D VIT 1998 AK119 641 900 VA‐bil, litet skåp, delas med park

GLY784  PB VW GOLF VARIANT GL TDI MBLÅ 1998 AK744 81 Trafikskolan

GML997 BUSS VOLVO B10M‐C CARRUS FLERF 1998 AK205 81

GMM804 PB TOYOTA AURIS LEAS SILVER 2014 AK421 453

GPJ352 PB VW Golf Kombi LEAS SILVER 2013 AK402 451 Hemtjänsten

GSG116 LB Citroen Jumper LEAS VIT 2015 AK119

GTC609 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2015 AK402 451

HAF123 PB OPEL VIVARO VIT 2011 AK205 8

HAF801 LB VW TRANSPORTER PICKUP LEAS VIT 2008 AK571 571

HBZ488  SLÄP BRÄNNAN‐SLÄPET 1080 LGRÅ 1991 AK411 4316

HEP594  SLÄP KJELL SORTERINGSVAGN VIT 1998 AK114 681 Källsorteringsvagn
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Reg nr Typ Modell Status Färg  Årsmodell Referenskod Ansvar Körsträcka/år Anteckning
HPH637 PB OPEL VIVARO LEAS VIT 2015 AK746 7441

JGB106 LB VW AMAROK PROLINE 2,0 LEAS VIT 2014 AK119 641

JGO375  PB RENAULT TRAFIC SILVER 2007 AK745 744 3500

JPG547 LB SCANIA P114 AVSTÄLLD FLERF 2000 AK220 8 Avställd körgården

JGS952 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2014 AK402 451

JKA496  SLÄP BODENSLÄP BST 4‐36 RÖD 1996 AK220 81117 1000 Timmersläp

JLW234 PB VW Polo TDI 80 AVSTÄLLD SILVER 2008 AK119 621 Verkstadsobjekt

JNG663 PB TOYOTA AURIS LEAS BRUN 2014 AK611 611

KBZ876  TGHJUL YAMAHA YFM550FA MRÖD 2010 AK205 81

KDF291  PB SKODA          OCTAVIA LBRUN 2010 AK119 641 3000 VA‐utrustad

KFP449  TGSNÖ LYNX COMMANDER 600 FLERF 2009 AK571 571 Räddningstjänsten

KKC620  TGSK LYNX PRO V 800 FLERF 2008 AK122 113 200 Snöskoter

KMX115 PB TOYOTA AURIS LEAS LGRÅ 2014 AK402 451

KNY751 PB OPEL MOKKA LEAS  VIT 2014 AK402 451

KNY946  LB SKODA PRAKTIK 1,2 BLÅ 2010 AK611 611 700 verkstadsutrustad
KZE603  LB SCANIA LB81S38 165 RÖD 1980 AK571 571 Räddningsbil Glommersträsk

LDA075  TGSNÖ SKI‐DOO FREERIDE800E‐TEC FLERF 2011 AK205 81

LDT384  TGHJUL POLARIS SPORTSMAN 500 HO RÖD 2010 AK115 631

LHW430  TGSK SKI‐DOO GTX 550 AVSTÄLLD FLERF 2009 AK205 81 Verkstadsobjekt

LUX543 PB MAZDA 3235‐D DX AVSTÄLLD LGRÅ 1984 AK119 621 Verkstadsobjekt

MAN412  SLÄP TIAB 6810 LGRÅ 1995 AK122 113

MEZ152  PB VOLVO 855‐512 SE 2,5 VIT 1995 AK745 744 2000

MFG451  TGSNÖ YAMAHA RSVENTURE TF RÖD 2012 AK205 81

MGB044  TGSNÖ SKI‐DOO MXZ 800R E‐TEC FLERF 2012 AK205 81

MHZ631  TGHJUL BRP CAN‐AM OUTL. 500 XT FLERF 2012 AK205 81

MJD475 LB VW PICKUP DH 2,5 4‐MOT VIT 2008 AK745 744 Ideum

MNM746  LB SCANIA P92M 4X2 42 FLERF 1987 AK571 571 Räddningsbil Arvidsjaur

MPS954 PB CITROEN 7 LEAS BLÅ 2014 AK403 4312 A‐service

MPY647 PB TOYOTA AURIS LEAS BRUN 2014 AK516 516

MUK804  PB VOLKSWAGEN, VW  GOLF LEAS SILVER 2012 AK744 Trafikskolan

MWA458 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2015 AK402

MWG209 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2015 AK402

NCX685  LB VOLVO FL7 4X2 RÖD 1987 AK571 571 Räddningsbil Moskosel

NMS136 LB CITROEN BERLINGO LEAS VIT 2015 AK607 611

NNO944 LB VOLVO BRANDBIL RÖD 2013 AK571 571 Brandbil, släckbil

NUY438  SLÄP TIAB 3710 TWIN XL LEAS GRÅ 2012 AK745 744 1500

NYM004  PB TOYOTA AURIS LEAS LGRÅ 2013 AK745 744 1000

OBL624  PB TOYOTA AURIS LEAS SILVER 2013 AK402 451 Hemtjänsten

OLM813  LB VOLKSWAGEN, VW  CADDY LEAS VIT 2012 AK611 611 700 verkstadsutrustad
OLN209 PB TOYOTA AURIS LEAS SILVER 2015 AK402 451 2500 Hemtjänsten
OLY908 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2014 AK402 451

PAX703 SLÄP RKP 2 7 9 KA AVSTÄLLD FLERF 1984 8

PXE392  LB VOLVO FH ‐ 480 6*2 FLERF 2007 AK220 81117 1000 Övningsbil
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PZJ094 PB AUDI 80 AVANT 2,0 E AVSTÄLLD GRÖN 1994 AK119 621 Verkstadsobjekt

RUZ037  TGSK LYNX GLX 6900 FC E FLERF 2001 AK122 113 150 Snöskoter

RXZ921  LB PEUGEOT PARTNER 190C 2.0 VIT 2001 AK122 113 300 Städutrustad bil till stugbyn

RYB849  LB PEUGEOT PARTNER SKÅP 2,0 AVSTÄLLD VIT 2001 AK122 113 900 Verkstadsutrustad

SCG723  PB CITROEN BERLINGO FA19 3D GRÖN 2001 AK115 631 1000

SGD034  SLÄP BRENDERUP E205B LEAS GRÅ 2001 AK119 641 dagligen Spolvagn

SLB974  LB RENAULT KANGOO FC0BBF VIT 2001 AK220 81117 800

SPW072 PB FORD MONDEO LEAS VIT 2014 AK713 110 Kommunalrådsbilen (flyttas över till Gielas från 27/2‐17)

SSX409  LB SCANIA R580LB6X4HNA AVSTÄLLD MRÖD 2007 AK220 81117 Avställd körgården

SSZ425  LB VW CADDY SKÅP 1,9 SDI LRÖD 2002 AK114 681 550 ÅVC

SZX082  MC HONDA CB 750 F2 AVSTÄLLD MRÖD 2000 AK205 81 Verkstadsobjekt

TBH900  PB VW GOLF TDI/90 SILVER 2001 AK205 814 1000 Sandbacka/Vaktmästeri

TGP389 PB TOYOTA AVENSIS MBLÅ 2006 AK761 761 IT

THH399  LB VOLVO FH12 6*2 BRUN 2002 AK220 81117 500 Reservövningsbil

TLO766  TGSK ARCTIC CAT 500 4X4 GRÖN 2003 AK571 571 Fyrhjuling

TMN293  PB HYUNDAI SANTA FE 2,0 TD LGRÅ 2002 AK571 571 Räddningsbil

TXJ527  LB VW PICK‐UP DH 2,5 TDI SY SILVER 2003 AK571 571 Räddningsbil

UBB037  LB CITROEN JUMPER EH35L HDI FLERF 2002 AK119 641 1000 flak med monterad kran

UEH724  SLÄP TIAB 3815 LGRÅ 2004 AK744 81

UOW655  LB VW PICK‐UP DH 2,5 TDI VIT 2004 AK115 631 1000

UTM286 PB OPEL MOKKA LEAS VIT 2014 AK402 451

UXA187  PB VW SHUTTLE 2,0 RÖD 2004 AK746 7441 1500

UZC416  LB VW CADDY SKÅP 2,0 SDI VIT 2004 AK761 761 300 Specialinredning

WDW406  LB VW SKÅP 1,9 TDI MRÖD 2004 AK204 212 600 Ringelskolan/vaktmästeri

WGJ107  PB VW GOLF 1,6 AVSTÄLLD SILVER 2004 AK205 81 Trafikskolan

WJK372  SLÄP TIAB 3913T INLINE LGRÅ 2004 AK745 744 1000

WKL626  LB IVECO DAILY 35S15 VIT 2005 AK119 641 1500 Servicebuss, verkstadsutrustad

WSJ140 MRED LJUNGBY MASKIN L11 GUL 2016 AK119 621 Ny traktor

WSZ592  PB VW SHUTTLE 2,0 VIT 2005 AK746 7441 1500

WZA963  SLÄP AMMAB BT750 LGRÅ 2004 AK115 631

XPA011  PB VW GOLF TDI 105 SILVER 2006 AK220 81117 1000 Övningsbil

XZB368  PB VOLVO 245‐883 GL RÖD 1992 Flygplatsen

XZB369  PB VOLVO 245‐883 GL AVSTÄLLD MBLÅ 1993 AK122 113 200 Gielas

YAH733 TGSK LYNX  SVART 1999 AK571 5

YAH773 TGSK LYNX  SVART 1998 AK571 5

YCF933 PB VOLVO FLERF 2016 AK571 571 Befälsbil

YHN898 PB VW Golf LEAS VIT 2017 AK421 453 Hemsjukvården, Viktoria Norberg

OJS509 PB VW Golf LEAS VIT 2017 AK421 453 Hemsjukvården, Viktoria Norberg

OJS512 PB VW Golf LEAS VIT 2017 AK413 Anna Lindbäck

XXH551 TerrängvagHägglunds Bv206 RÖD 1980 AK571 571 Räddningstjänsten

OLY488 PB VW Passat LEAS VIT 2017 AK421 453 Hemsjukvården, Viktoria Norberg

PDP056 PB VW Passat LEAS RÖD 2017 AK713 110 Kommunalrådsbilen
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Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00067/2017 049 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system 
som syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet 
ske till nämnden. Nämnden skall även i samband med delårsrapportens och 
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Riskinventering avseende internkontroll för kommunstyrelsen har 
upprättats. Kommunstyrelsen har utifrån riskinventeringen att utse 
internkontrollplan för år 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
1. Upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 

2017 fastställs. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Eku 2016-03-10 
 

Utdragsbestyrkande 



 
 

Riskinventering interkontrollplan 2017 – Kommunstyrelsen 
 
Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 

Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

 Säkerhet - 
Redovisning av 
inbrott, 
skadegörelse 
och övriga 
larmärenden 

Brister i rutiner och 
lokaler 
 

Insamling av statistik K/Å: Fastighetschef 

3 4 12 Medel 

 Nyttjande av 
sporthallar 

Sporthallar bokas utan 
att nyttjas 

Mätning 2 gånger per år K: Fritidschef 
 
Å: Kommunchef 

3 3 9 Låg 

 Upphandling Kontroll av att 
leverantörer fakturerar 
och levererar enligt 
gällande avtal 
 

Stickprov på faktura K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 3 5 15 Medel 

 Avtalstrohet Avtalsbrott, vilket kan 
medföra straffavgift 
Risk att de samlade 
inköpen blir dyrare än 
nödvändigt 
Ökning av antalet 
leverantörer 

Kontroll att kommunens 
verksamheter handlar 
hos avtalspart. Åtgärd 
vidtas där köp inte skett 
enligt ingångna avtal. 
Kontroll av hur många 
nya leverantörer som 
registreras under året 
utanför avtal  

K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 

4 5 20 Hög 

   



Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

 Efterlevnad av 
delegations- 
ordning 

Delegationer följs 
inte/beslut skrivs inte 

Stickprov av delegation 
i personalfrågor 

K: Personalchef 
 
Å: Kommunchef 

3 4 12 Medel 

 Personal- 
försörjning 
 

Organisationen har fel 
kompetens 
 

Risk att medarbetare 
slutar 
 

Kostnad för vikarier 
 

Vakanser 
 

Löpande. 
 
Återrapport i samband 
med delårsrapportering 
och årsbokslut. 

K: Personalchef 
 
Å: HR-chef 

3 4 12 Medel 

 Kontroll av 
kommunens 
fordon samt om 
det finns behov 
av avyttring 
/byte 

Köp av fordon utan 
samordning. 
Avtal löper ut och 
förlängs 

Stämma av ägarlista från 
Transportstyrelsen mot 
verksamheterna 

K: Upphandlare 
 
Å: Kommunchef 

3 4 12 Medel 

 Verkställighet 
av politiskt 
fattade beslut 
 

Den politiska 
styrningen försvinner 
när verkställighet 
dröjer eller uteblir 

Kontroll att besluten 
följs. 
 

K/Å: Kommunchef 
 

2 4 14 Medel 

 Hantering av 
leasingbilar 
bilpool och i de 
verksamheter 
bilar inte ingår i 
poolen 

Skador på bilar anmäls 
inte till försäkrings-
bolaget 
Dyra reparations-
kostnader. 
Leasingbilar körs för 
mycket/för lite 

Löpande vid 
återlämning. 
 
Årligt stickprov samt i 
samband med leasingens 
upphörande 

K: Ansvarig 
     verksamhetschef 
 
Å: Kommunchef 4 4 16 Medel 

 Körjournaler 
bilpool? 
/verksamheter?) 

Brott mot 
skattelagstiftning 
Bilar används privat 

Körjournaler till 
kommunens personbilar 
kontrolleras. 2 gångar/år 
halvårsvis. 

K: Kultur/integr.chef 
 
Å: Kommunchef 

5 4 20 Hög 

 



Mål 
/Styrdokument 

Rutin/process Risk Kontrollmetod Kontroll/åtgärds- 
ansvarig (K/Å) 

Riskanalys 

     Sanno- 
likhet 
(1-5) 
 

Väsent- 
lighet 
(1-5) 

Sammanv. 
min.risk 
(Sannolik-
het x väs-
entlighet) 

Riskbedömning 
1-9       Låg 
10-16  Medel 
17-25  Hög 

 Stödfunktioner Förväntning att 
chefer/verksamheter 
ska lära sig/kunna 
spetskompetensen hos 
stödfunktionerna  
 

Stödfunktionerna tar 
över arbete från 
verksamheterna 

Enkät K/Å: Kommunchef 
  

3 4 12 Medel 

 Övertid Övertid beviljas för 
arbetstagare med 
oreglerad arbetstid 

Rapporter från Personec K: HR-chef 
 
Å: Kommunchef 

3 5 15 Medel 

 Personalstatistik Bristande kontroll på 
grund av brister i 
personalsystemet ger 
fel statistik till SCB. 
Viktigt att statistiken 
är rätt vid planering av 
verksamhet 
 

Brist i förtroende hos 
medborgarna 

Trendbevakning 
Se till att rätt statistik 
levereras. 

K/Å: HR-chef 
 

4 5 20 Hög 

 Omplaceringar Verksamheten 
fungerar otillfred-
ställande 
 

Otydlig gränsdragning 
av ansvar och rutiner 

Enkät till personalledare 
om hur verksamheten 
fungerar 
 

Översyn/återrapporte-
ring av styrdokument 
som reglerar ansvars-
fördelning 

K: HR-chef 
 
Å: Kommunchef 
 3 4 12 Medel 

 Luftkvalité Dålig luftkvalité kan 
medföra hälsoproblem. 
Konsekvensen kan 
vara allvarlig utifrån 
människors hälsa 

Kontroll av luftkvalitet i 
kommunens lokaler 
samt lokaler som 
används av kommunens 
verksamheter 

K/Å: Fastighetschef 

4 5 20 Hög 



Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 

= Internkontrollplan 2017 – prioriteringar från riskområden (ledamöterna prioriterar) 
 
Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Frekvens Kontroll-

ansvarig 
Tidplan 
återrapportering 
nämnd 

Inköpspolicy Avtalstrohet Kontroll att kommunens 
verksamheter handlar 
hos avtalspart. Åtgärd 
vidtas där köp inte skett 
enligt ingångna avtal. 
 

Kontroll av hur många 
nya leverantörer som 
registreras under året 
utanför avtal 

Stickprov 
 
Där avvikelser 
upptäcks 

2 gånger per 
år  

Upphandlare I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 

Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

Efterlevnad av 
delegations- 
ordning 

 

Delegationer följs 
inte/beslut skrivs inte 
när det gäller delegation 
inom personalområdet 

Stickprov 2 gånger per 
år 

HR-chef I samband med 
delårs- och årsredo-
visning 

Skattelagstiftning Körjournaler Körjournaler till 
kommunens personbilar 
kontrolleras. 

Samtliga körjournaler 
till kommunens 
personbilar 
kontrolleras 

2 gånger per 
halvår 
- i början och 
mitten på året 

? Vid nästkommande 
kommunstyrelse 

Miljöbalken 
Socialstyrelsens 
rekommendationer 

Luftkvalité Kontroll av luftkvalitet i 
kommunens lokaler 
samt lokaler som 
används av kommunens 
verksamheter 

Provtagning 2 gånger per 
år 
- vinter och 
sommar 

Fastighetschef 
/Samhällsbygg-
nadschef 

Vid nästkommande 
kommunstyrelse 
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Internbudget 2017 
- kommunstyrelsens 
verksamheter 

Au §  Dnr 00115/2017 041 
 
Förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter har 
upprättats.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2017 fastställs. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
   



Kommunstyrelsens internbudget 2017 Specifikation förändringar i budget för 2017 Spar Spar

Internbudget Förändr Pris Internhyra SkoterhandlTrafiksk kf nov ksau 1701 Sa  förändr

Kf 2016 2017 Förändr

10000000 KF Peter Rydfjäll 1 348 1 348 0 0

11700000 Överförm. Nina Ask 620 640 -20 20 20

17000000 Revision Åke Lindberg 675 700 -25 25 25

18000000 VN Åke Lindberg 10 10 0 0

2 653 2 698 -45 45 45

Ks

11000000 Ks: ordf Lotta ÅmanKS Lotta Åman 11 167 10 829 338 1 063 191 -1 142 -150 -300 -338

11400000 Bostadsanp. Johan Åberg 1 100 1 000 100 -100 -100

12 267 11 829 438 1 063 191 -1 142 0 -150 -300 -100 -438

Affärsverksamheter

11300000 Camp Gielas Katarina Landstedt 327 366 -39 39 39

64100000 VA Erika Harr -2 806 -2 379 -427 237 190 427

11800000 Stadsnät Glen Eriksson 1 650 1 650 0 0 0

68100000 Avfall Johan Åberg -1 070 -733 -337 311 26 337

vht 668

7440000 Trafikskolan Kristina Grubbström 0 150 -150 0 150 150

-1 899 -946 -953 548 255 0 0 150 0 0 953

Kultur

30000000 Allmkult/lednKristina Grubbström 3 363 3 424 -61 61 61

32100000 Bibliotek Kristina Sandström 3 119 3 119 0 0

33100000 Medan Kristoffer Vesterberg 2 260 2 260 0 0

35100000 Kulturskolan o HumlanCamilla Freedman 2 472 2 602 -130 530 -400 130

11 214 11 405 -191 530 61 0 0 0 0 -400 191



Integration -7 268 -17 814 10 546 -2 000 343 -5 389 -3 500 -10 546

36000000 AME/Integr Kristina Grubbström 3 066 2 431 635 200 95 -930 -635

Tekniska

60000000 Ledning Heikki Kairento 2 213 2 644 -431 416 15 431

62100000 Gat/Väg/ParkErika Harr 6 419 6 440 -21 -100 121 21

69000000 Bidr, k.trafik mmErika Harr 3 104 2 719 385 115 -500 -385

77000000 Kostenheten Camilla Grahn 11 656 12 424 -768 490 278 768

23 392 24 227 -835 806 529 0 0 0 0 -500 835

61100000 Fastighetsc Sara PerssonFastighet Sara Persson -11 230 -11 875 645 840 260 -145 -1 600 -645

Stödfunktionen

70000000 KCH Ulf Starefeldt 1 541 1 371 170 30 -200 -170

70100000 Pers/Löner Åsa Fjällman 6 333 6 213 120 80 -200 -120

71100000 Kansli/Serv Ulf Starefeldt 3 545 3 581 -36 36 36

71130000 Samiskt förv Ulf Starefeldt 0 0 0 0

72100000 Ekonomi Sara Eklund 6 795 6 358 437 63 -500 -437

76100000 IT-enheten Lennart Bergman 5 152 6 196 -1 044 1 000 44 1 044

76200000 IT-strateg Glen Eriksson 348 598 -250 250 0 250

23 714 24 317 -603 1 250 253 0 -200 0 0 -700 603

74100000 NäringslivsenhetStina Johansson 2 897 3 442 -545 500 45 545

116 Fritid Katarina Landstedt

67100000 Bad/Sp.hall Katarina Landstedt 7 457 8 186 -729 529 200 729

Räddningstjänst Henric Hellander 5 764 6 498 -734 714 20 734

Summa 72 027,0 64 398,0 7 629 8977 2 202 -1 142 0 0 -5 739 -7 730 -7 629

RAM 72 027,0 64 398,0 7 629 2182 0

0,0 0,0 20
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Årsredovisning år 2016 
– Arvidsjaurs kommun 
 

Au §  Dnr 000/2017 042 
 
Årsredovisning har upprättats för Arvidsjaurs kommunkoncern. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Förslag till årsredovisning överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2016 - 2019 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för kommunen och nya mål för 2016-2019.  
 

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 

 
Alla kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund 

 
	

Glädje 
	
Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter 
Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet 
	
Respekt 
	
Vi tar alla människor på allvar 
Vi känner stolthet över vårt uppdrag 
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut 
	
Professionalitet 
	
Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa 
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper 
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll 
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Förvaltningsberättelse 
 

Kommunkoncernens organisation 
 
Arvidsjaurs kommun har haft en traditionell nämndsorganisation under mandatperioden med kommunstyrelse 
och tre verksamhetsnämnder. I kommunfullmäktige är en fast beredning verksam.  
 

Arvidsjaurs kommunkoncern består av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som i sin tur äger fyra aktiebolag: 
Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaurs Energi AB.  Arvidsjaurhem AB äger ett 
dotterbolag; Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB.  
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Kommunalskatt 
 

 
 
 

 
 
 
 

Skatteväxling med landstinget 22 öre skedde år 2013. Skattehöjning i Arvidsjaurs kommun med 50öre skedde 2014. 
Skattehöjning i Landstinget med 1,16 kr skedde 2016. 
  
Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
 
Mandatfördelning 2015-2018 
 

 
Socialdemokraterna 

 
12 mandat 

Centern 9 mandat 
Vänsterpartiet 4 mandat 
Moderaterna 1 mandat 
Folkpartiet 1 mandat 
Sverigedemokraterna* 2 mandat 
Summa 29 mandat 
*en plats besatt  

 
Presidium 
 
Ordförande: Peter Rydfjäll (s) 
1:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c) 
2:e vice ordförande: Björn Lundberg (s) 
 
Under året utökades Mål- och Utvärderingsberedningen 
till att, förutom kommunfullmäktiges presidium, omfatta 
alla gruppledare vars politiska parter finns representerade 
i kommunfullmäktige. 
Beredningen har under året haft 5 protokollförda 
sammanträden som samplanerats med presidiets 
ordinarie möten. Kommunfullmäktiges presidium har 
haft 14 protokollförda sammanträden. 
Kommunfullmäktiges presidium har stått som beställare i 
den upphandling som gjorts rörande genom lysning av 
grundskolan i Arvidsjaur. Presidiet har tillsammans med 
kommunens upphandlare utgjort styrgrupp  för nämnda 
genomlysning  som utförs av HRM Affärsutveckling AB. 
Styrgruppen har under hösten 2016 genomfört 10 
sammanträden. 
 
Överförmyndaren 
Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en 
självständig myndighet som står under Länsstyrelsens 
tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal 
personer registrerade för vilka det förordnats god man 
eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos 
Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och 
utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar 
också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora 
tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. 
Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för 
ensamkommande flyktingbarn. Tillsyn av de samma. 
 

Händelser av betydelse 
För närvarande har Arvidsjaur ca 40 ensamkommande 
flyktingbarn, varav ca 5 har fått permanent 
uppehållstillstånd. Arvidsjaurs kommun har i december 
2015 skrivit ett nytt avtal om 110 platser för 
ensamkommande, en ökning på 72 från förra avtalet. 
Hösten 2015 kom en stor mängd ensamkommande barn, 
men under 2016 har vi bara tagit emot 7 barn.  
 
Ekonomi 
Under 2016 har man fördelat intäkter från 
Migrationsverket (ensamkommande) med en ny 
fördelningsnyckel. Detta har medfört att intäkterna 
överstiger budget och förklarar differensen mot budget. 
Ökning av personal- och verksamhetskostnader förklaras 
av det stora antalet goda män ensamkommande, detta är 
dock kostnader som vi eftersöker från Migrationsverket. 
Kostnader för vanliga goda män/förvaltare har varit 
mindre än budget, då en större andel av huvudmännen 
betalar arvode till ställföreträdarna själva. 
 
Framtid 
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn har gått 
ned till tidigare normal nivå, ca 5-7 per år. Intäkter 
ensamkommande kommer att sjunka då Migrationsverket 
har sagt upp dagens avtal och de kommer hädanefter att 
bara ersätta belagda platser, till en lägre ersättningsnivå, i 
motsats till dagens avtalade platser. Ersättning för god 
man kommer enligt Migrationsverkets förslag att ersättas 
med ett schablonbelopp som enligt min uppfattning inte 
kommer att räcka till. Detta kommer att medföra en 
större kostnad för kommunen för denna verksamhet. 
 
Revision 
Revisionen har på uppdrag av Kommunfullmäktige att 
granska verksamheterna i kommunkoncernen med 
hänsyn till väsentlighet och risk. 
De förtroendevalda revisorerna har till sin hjälp 
revisionskompetens från PWC. 
Revisionsuppdragen fördelas på årlig granskning som 
omfattar ansvarsgranskning, granskning av 
delårsredovisning per 3o juni, årsredovisning samt 
kommunala bolag. 
Härutöver har granskning skett i fördjupade projekt. 
 

Utdebitering per skattekrona 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

  Kommunen  22,80 22,80 22,80 22,30 22,08 22,08 
  Totalt  34,14 32,98 32,98 32,48 32,48 32,48 
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Händelser av betydelse 
De fördjupade projekten/revisioner/fördjupningar har 
under 2016 varit; 
· Samverkan Tjänstemän/ Politiker 
· IT verksamheten 
· Uppföljning tidigare granskningar 
· Internkontroll 
· Ägarstyrning 
· Flygplatsbolaget + Moderbolag 
· Skolan 
 
 

 
Demokrati och medborgarinflytande 
Medborgarförslag och förslagsbrevlåda på hemsidan är 
försök att öka medborgarnas deltagande i den 
demokratiska processen. 
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God ekonomisk hushållning - övergripande mål för verksamheten 
 
Sammanställning över kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndsvis. 
Nämnderna har totalt fyra verksamhetsmål vardera. Totalt är det 16 nyckeltal och de har alla fått samma vikt i nedanstående 
sammanställning. Många mål har sin utgångspunkt i jämförelsetal för 2016 vilket försvårar utvärdering efter ett halvår då 
bland annat enkäter och annat externt material ännu inte publicerats.  
Sammanställningen visar översiktligt att sett mot satta mål har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (MBHN) varit mest 
framgångsrik. Därefter socialnämnden (SOC), följt av barn- och utbildningsnämnden (BOU). Kommunstyrelsens (KS) mål 
har ett mål inte kunnat följas upp nu och två är inte uppnådda. 

 

  KS  BOU  SOC  MBHN 

 
Kommunstyrelsen  Barn‐ och utbildnings‐

nämnden 
Socialnämnden   Miljö‐, bygg‐ och 

hälsoskyddsnämnden 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 

Fokusområde Utveckla medborgar‐ /kunddialog 

Uppföljning per 31 
dec 

         

         

  KS  BOU  SOC  MBHN 

 
Kommunstyrelsen  Barn‐ och utbildnings‐

nämnden 
Socialnämnden   Miljö‐, bygg‐ och 

hälsoskyddsnämnden 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 

Uppföljning per 31 
dec 

           

         

  KS  BOU  SOC  MBHN 

 
Kommunstyrelsen  Barn‐ och utbildnings‐

nämnden 
Socialnämnden   Miljö‐, bygg‐ och 

hälsoskyddsnämnden 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 

Uppföljning per 31 
dec 

     

         

  KS  BOU  SOC  MBHN 

 
Kommunstyrelsen  Barn‐ och utbildnings‐

nämnden 
Socialnämnden   Miljö‐, bygg‐ och 

hälsoskyddsnämnden 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Uppföljning per 31 
dec 
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Omvärld 
(Källa: SKLs ekonomirapport, arbetsförmedlingen, SCB) 
 
Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket 
snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 
procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Inte minst 
kommunernas kostnader beräknas snabbt till följd av detta 
stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den 
svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och 
skatteunderlaget växer snabbt.   
Omvärldens ekonomier går i otakt. Utvecklingen på viktiga 
svenska exportmarknader har varit blandad. I de nordiska 
grannländerna har försvagats. Det ekonomiska läget i euro-
området likaså.  
Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till 
centralbankernas låga styrränta. Sveriges Riksbanks ränta är 
negativ vid årsskiftet Det torde dröja till 2016 innan 
penning-politiken börjar stramas åt så att styrräntan endast 
når till 2,5 % vid slutet av 2018.  
Den kommunala sektorn står de kommande åren inför 
utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade 
behov från befolkningsförändringar och ambitions-
höjningar. Det här innebär att kostnaderna för de 
kommunala tjänsterna kommer att öka betydligt snabbare 
än tidigare. Intäkterna från en tillväxt i skatteunderlaget 
riskerar att inte räcka till.  
 

Näringsliv och arbetsmarknad 
 
Regional utveckling 
 
Råvaruindustrin är motorn i Norrbottens näringsliv. 
Malmen, stålet, skogen och vattenkraften är viktiga både 
för länet och för Sverige. Exporterande illverkningsföretag, 
en växande tjänstesektor, turismen och småföretag inom 
många olika områden får allt större betydelse.  
 
I regionen finns större delen av gruvfyndigheterna inom 
EU. Huvuddelen av råvarorna till den svenska 
metallbaserade industrin kommer från regionen. Till de 
skogsbaserade näringarna kommer stora delar av råvaran 
från inlandet. Sågverk och träförädling bedrivs både vid 
kusten och i inlandet. 
Industri med starkt exportberoende har påverkats av den 
globala oron under året som gått. Etablering av 
datacenterhallar ses, tillsammans med utveckling av 
kreativa näringar, som möjliga framtida tillväxtbranscher i 
Norrbotten. 
 
Fordonstest- och eventverksamheterna tar tillvara 
regionens speciella förutsättningar såsom strängt 
vinterklimat, glest boende, lågtrafikerade vägar, isbelagda 
sjöar mm. Dessa verksamheter är internationella och är 
beroende av goda flygkommunikationer för att kunna 
utvecklas ytterligare. Även turism och gruvnäring nyttjar 
flyget i stor utsträckning. 
 

 

                                                 
 
 
 

Kommunens näringsliv 
 

Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren och 
den offentliga sektorn svarar för mer än hälften av 
sysselsättningen. Det privata näringslivet i Arvidsjaur 
domineras av skogsindustri, och träförädlingsindustri, 
besöksnäring och biltest- och eventverksamhet.  
 
Biltest- och eventverksamheten fortsätte att öka i 
omsättning. Enligt undersökningen Turist Ekonomisk 
Modell från 2016 har besöksnäringen omsatt 203 
miljoner i Arvidsjaur under 2015. Det är en ökning med 
11 miljoner eller drygt 6 % jämfört föregående år att 
jämföra med den globala tillväxttakten som är 3 %. 
 
Ett rikt kommersiellt utbud är en grundförutsättning 
för utveckling av besöksnäringen. Handeln har ut-
vecklats under ett antal år och den kommersiella 
servicen utgör en reseanledning till Arvidsjaur.   
 
Företagsstatistik 2012-2016 

 Antal företag 2016 2015 2014 2013 2012 
1 Verksamma 

företag1  
435 423 407 401 396 

2 Nya företag, 
reg. 
bolagsverket2  

23 23 19 17 34 

3 Nya företag, 
totalt3 

57 59 92 54 58 

 
Skillnaden mellan rad två och rad tre beror på att en 
stor andel av de företag som registreras i Arvidsjaur 
väljer att inte registrera sig hos Bolagsverket. Statistiken 
avser företagsformerna: Privat aktiebolag, enskild 
näringsidkare, handels- och kommanditbolag. 
 

Ekonomifakta.se 
Avser år 2015 

Andel 
företagare % 

Nyföretagande 
per 1000 inv. 

Arvidsjaurs kommun  7,3 11,6 
Norrbottens län  5,5 9,1 
Sverige 6,5 11,9 

 
Arvidsjaurs kommun ligger högre än länssnittet både 
avseende andel företagare och nyföretagande. 
Nyföretagandet är viktigt inte minst för att kompensera 
för företag som slutar av någon anledning. En av de 
viktigaste utmaningarna kommer att bli att klara 
framtida generationsväxlingar med nya företagare. 
 
Samverkansprojekt 
 
Näringslivskontoret arbetar aktivt som part i särskilt två 
utvecklingsprojekt: Destination Capacity Building in 
Swedish Lapland med målgrupp besöksnäringen och 
projektet North Business Arena med övriga näringar 
som målgrupp. Trä- och byggbranschens företag samlas 
under projektet Utmana Urbaniseringen medan 
projektet Krenova arbetar med att utveckla kreativa 
näringar. 
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Sysselsättning 
Arvidsjaur har i tidigare utredningar klassats som en egen 
arbetsmarknadsregion, beroende på bl.a. de långa 
avstånden till andra större orter.  
 

 2015 2014 2013 

Inpendlare 462 485 485 

Utpendlare 519 513 528 
Bor och arbetar i 
kommunen 2607 2560 2562 

 
Källa: SCB ”Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik” 
 
Inpendling sker framför allt inom den offentliga sektorn, 
medan utpendlingen är störst inom byggsektorn och inom 
gruvnäringen. Utpendlingen är större än inpendlingen. 
 

Vi har en ovanligt stor andel inpendlare som är s.k. 
”karriärpendlare” Med detta menas en person som byter 
jobb för att det är intressantare eller bättre betalt, och 
därför arbetar i en annan kommun. 
Övervägande del av såväl in- som utpendlare är män. 
 

Arvidsjaurs arbetsmarknad har varit, och kommer även i 
fortsättningen att vara beroende av den offentliga sektorn, 
även om arbetsmarknaden har förändrats under de senaste 
åren, och kommer att förändras ytterligare.  
 
Arbetslöshet 
 

 

 
Källa Arbetsförmedlingen 
 
Det är färre arbetslösa under 2016 både totalt och vad avser 
de unga i kommunen. 
 
 

Bostäder, lokaler och mark 
 

Kommunen har i samråd med övriga aktörer arbetat  
fram en ny bostadsförsörjningsplan. Tillgången på 
tomter för småhus är god både i centralorten och ute i 
byarna. Nya bostadsområden är öppna för exploa-
tering. 
 

Den nya översikts-och tillväxtplanen är antagen av 
Kommunfullmäktige. I planen finns 63 LIS-områden 
som ska underlätta strandnära byggande. 
 

Tillgången till industrimark är god, både i tätorten och i 
byarna. Det råder dock brist på industrilokaler samt 
områden för biltest-och eventverksamhet. 
 
Framtiden 
Hushållens reala inkomster har ökat genom sänkta 
skatter, låg inflation, växande sysselsättning och det 
fortsatt låga ränteläget.  
Flyktingströmmen till Sverige under senare år, ökade till 
historiska nivåer under andra halvåret 2015 innebär 
stora utmaningar. Detta märks för kommunens 
möjligheter att ordna boende, undervisning, socialtjänst 
med flera verksamheter. Migrationsverkets bidrag är 
välkomna och har lett till gott ekonomiskt resultat. 
Integrationen av våra nya medborgare är synnerligen 
viktig nu och i framtiden.  
 

Kommunen har många utmaningar framöver. Behoven 
och resurserna för olika kommunala verksamheter skif-
tar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, befolk-
ningens flyttmönster, regelförändringar och reformer, 
och inte minst konjunkturläget. Kommunal verksamhet 
i förändring är mer regel än undantag. Utmaningen är 
att anpassa verksamheten efter skiftningarna. 
 

En annan stor utmaning har också bestått av och kom-
mer att bestå i att fortsätta förändra och utveckla de 
egna verksamheterna oberoende av hur de yttre kon-
junkturerna går upp eller ned och de statliga stöden 
förändras. 
 
 

Demografin kommer att ställa krav på kommunen de 
närmaste åren. Av tillgänglig statistik framgår att 
andelen personer äldre än 85 år kommer att sakta 
fortsätta att öka. Antalet personer i åldrarna 65-74 år 
kommer att öka snabbare, 10-15 personer per år 
framöver. Ökningen beror av de stora antalet födda på 
40-talet. Antalet barn 0-5 år förväntas ligga relativt 
oförändrat under de närmaste åren, men antalet 
tonåringar minskar. 
 
Kommunsamarbete 
Det kommunövergripande samarbetet med Sorsele 
Malå och Arjeplog fortsätter att utredas och diskuteras, 
men nu i Skellefteåregionen där olika 
samarbetsområden har inventerats under 2013.  
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Den nya skolan 
Det har hänt mycket på skolans område i Sverige under 
senare år. Det handlar om sådant som en ny skollag, nya 
betygsskalor, nya läroplaner för förskolan och grundskolan, 
en ny gymnasieskola, en omgjord lärarutbildning och 
införandet av en lärarlegitimation. Ny teknik och nya sätt 
att undervisa ingår i uppdraget från lagstiftaren. 
 
Ungdomars medverkan 
Demokratisatsningen för barn och unga i Arvidsjaurs 
kommun har systematiseras över året. En handlingsplan 
och ett årshjul har beslutats om för att strukturera arbete 
med ungas inflytande. Referensgrupper finns i elevråden 
samt i kulturgrupperna på Fridhems- och Sandbackaskolan. 
Regelbundna träffar ordnas i ”Träffa de som bestämmer”.  
 
Integration 
Fokus ligger på att vara inkluderande på så sätt att alla 
nyinflyttade samt våra egna ungdomar ska stå i fokus för 
arbetet. 
Målet för kommunens integrationsarbete är att ”riva alla 
hinder” för olika gruppers möjlighet till deltagande i 
samhället 
 
 
Medborgare 
 

Befolkningsutveckling 
 

Under 2016 har kommunens befolkning minskat med 29  
personer mätt från den 1 januari till den 31 december.   
 

Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda är -33, 
flyttnettot är 2, således totalt en befolkningsminskning för 
2015. Med den stora flyktingströmmen till Sverige under 
andra halvåret 2015 har väntetider hos Migrationsverket 
medfört att det därefter dröjt avsevärt längre innan man 
kunnat skriva sig i kommunen.  
 

På grund av den befolkningsstruktur som kommunen har 
kommer under överskådlig tid betydligt fler kommun-
medborgare att dö än födas. Ska kommunens befolkning 
öka måste det alltså ske genom inflyttning. 
 
Viktig för kommunens ekonomi är befolkningssiffran den 
första november varje år, eftersom det är utifrån denna  
skatteintäkter och viss skatteutjämning beräknas för det 

kommande året. Invånarantalet 1 nov 2016 var 6 442 , 
en minskning med 5 skrivna personer från 1 nov 2015. 
 

Om befolkningen ständigt minskar är detta en källa till 
oro och skapar framför allt problem genom att struk-
turen i befolkningen ändras. De skattebetalande invåna-
rna blir färre, medan de som är i behov av kommunens 
tjänster i större utsträckning stannar kvar i kommunen.  
 
Antalet barn i skolåldern har tidigare minskat. Antalet 
nyfödda har de tre senaste åren ökat från att 
dessförinnan legat runt 60 barn.  
 
Folkökningen definieras som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av 
folkökningen som inte kan förklaras av 
födelseöverskott och invandringsöverskott under året 
redovisas ibland som en justeringspost, vilken avser 
födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats 
under året, men som inträffat före den 1 januari. 
Per den sista december 2016 är justeringsposten 2. 
 

Befolkning 31/12 2012-2016 

År/antal 2016 2015 2014 2013 

Totalt 6 442 6 471 6 484 6 471 

     
Födda 69 66 78 67 

Avlidna 102 95 129 79 
     
Inflyttade 314 308 357 275 
Utflyttade 312 292 292 260 
     

 
Flyttnetto 
 

År/antal 2016 2015 2014 2013 

Flyttnetto totalt 2 16 65 15 

     
Mot  egna länet 10 10 -1 22 
Mot annat län -58 -47 39 -27 
     
Mot utlandet 50 53 27 20 
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Männen är fler än kvinnorna i åldrarna upp till 70 år. 
 
I äldre åldergupper är kvinnorna fler. 
 
Av invånarna i Arvidsjaurs kommun den 1 november  
2016 är de flesta 55-59 samt 70-74 år gamla.  
 
Mera än var fjärde Arvidsjaursbo är 65 år och äldre.  
De yngsta, som är upp till 19 år utgör en femtedel av 
befolkningen. 
 
 
 
 

0‐4 år
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20‐24 år

30‐34 år

40‐44 år

50‐54 år

60‐64 år

70‐74 år

80‐84 år
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100+ år

Antal individer

Antal invånare i Arvidsjaurs kommun den 1 nov 2016
(femårsintervaller kvinnor och män)
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Medarbetare 
 
Anställda i kommunen och bolagen 
 

Som alla andra organisationer som producerar tjänster är 
kommunens verksamheter personalintensiva. Inom 
kommunen finns ett 70-tal yrken representerade. 
Arvoden betalas ut för drygt 200 olika förtroendeupp-
drag. 90 % av personalkostnaden finns på de två stora 
nämnderna; Socialnämnden och Barn- och utbildnings-
nämnden 
94 % av personalen finns i anställningar i kommunen, 
6 % anställs av bolagen. 
 

Personalomsättningen har tidigare varit låg, men ser ut att 
öka på grund av förändrade verksamheter och fler 
pensionsavgångar. 
 

Tyngdpunkten ligger fortfarande på åldrarna över 45 år. 
Nyrekryteringen sker i allt större utsträckning i åldrarna 
30- 40 år.  
 
Anställda i kommunen  

  2016-12 2015-12 

Totalt Antal 
månadsavlönade 

645 647 

 Antal personer 668 672 
 Antal anställningar 668 672 
 Andel med heltid 92% 91% 

Kvinnor Antal 
månadsavlönade 

516 520 

 Antal personer 536 541 
 Antal anställningar 536 541 
 Andel med heltid 91% 90% 

Män Antal 
månadsavlönade 

129 127 

 Antal personer 132 131 
 Antal anställningar 132 131 
 Andel med heltid 94% 91% 
    
 Årsarbetare i bolagen 49 49 

 
 Kommunens redovisning avser de månadsavlönade.  

 
 
Arbetsmiljöverksamhet 
 

Den övergripande samverkansgruppen svarade under 2015 för 
uppföljningen av hur arbetsmiljöfrågorna fungerar ute på 
de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande 
ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor.  
 
Personalvård 
 

Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika 
slag. Genom modern forskning vet vi, att med en 
fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskriv-
ningar inom andra medicinska områden. 
Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få 
med fler medarbetare. All friskvård, förutom en-minuts-
massage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till 
fritiden. Friskvårdspengen är 250:-/termin. Nyttjandet av 
denna möjlighet har varit ganska låg men trenden är 
ändock en ökning.  
Från och med 2010 så har utbudet breddats i form av 
vilka aktiviteter man kan nyttja friskvårdsbidraget till. 
 
Företagshälsovården 
 

Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk råd-
givande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabili-
teringsarbetet. Denna resurs skall till största delen 
användas till förebyggande arbete, men tillgång finns 
också till akuta insatser. Företagshälsovården ska beakta 
medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbets-
tagares arbetsmiljö. 
A-Hälsan har över tiden anpassat sin kompetens till vårt 
behov och samarbetet fungerar väl. 
  



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna  Ksau version till ks 2017-03-21 
 

 

 14

 
Rehabiliteringsverksamhet 
 

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda 
som inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan 
hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar 
sina arbetsuppgifter ska, om möjligt, rehabiliteras så att de 
i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra 
hand beredas andra arbetsuppgifter eller omplaceras.  
 

Vi utgår utifrån vår lokala ”Rehabiliteringsplan” i rehabili-
teringsarbetet. Vårt nya arbetssätt innebär snabbare 
åtgärder och insatser mot tidigare. Med detta arbetssätt så 
har sjuktalen sänkts de senaste åren. Vi fortsätter intensivt 
med förebyggande rehabiliteringsarbete bland annat 
genom att fånga upp medarbetare som har hög 
korttidsfrånvaro. I dagsläget har vi fler förebyggande 
rehabärenden än sjukärenden (60/40), vilket är mycket 
positivt och förmodligen starkt bidragande till vårt 
förhållandevis låga sjuktal. 
 
Redovisning av sjukfrånvaro 
 

Syftet med denna redovisning är att sätta fokus på kommu-
nens arbete med att minska sjukfrånvaron. 

För år 2015 uppfylldes Kommunstyrelsens mål med sjuktal 
under riks- och länsgenomsnittet. Statistiken från övriga 
landet och länet för 2015 visade en stigande sjukfrånvaro, 
riks- och länsgenomsnittet låg vardera på 6,3 % och 
Arvidsjaurs kommun på 6,1 %. Prognosen för 2016 är att 
sjuktalen i totalt sett hela landet tenderade att fortsätta öka 
och så även i Arvidsjaurs kommun. År 2016 ligger sjuktalet 
på 6,61%. Totalt motsvarade 2016 års sjukfrånvaro 54 
årsarbetare. Det vi kan utläsa av statistiken är att 
sjukfrånvaron ökat mer i övriga verksamheter än inom 
Socialnämndens och Barn- och Utbildningsnämnden. 
Dessa verksamheter har få medarbetare, vilket innebär stor 
statistisk påverkan vid enstaka medarbetares sjukfrånvaro 
som dessutom sällan är direkt arbetsrelaterade. Det vi också 
kan se är att vi har något färre medarbetare som är 
långtidssjukskrivna jämfört med 2015. I jämförelse med 
2012 har vi dock fler långtidssjukskrivna nu mot då, 36,33% 
(2012) mot 43 % (2016). Korttidssjukfrånvaron har också 
fortsatt att öka under 2016. Vi har fr o m december 2015 
infört en rehabiliteringsverktyg som förväntas bli ett stöd 
för cheferna att tidigare kunna upptäcka korttidsfrånvaro 
bland sina medarbetare. Jämförelsetalen för riket och länet 
för år 2016 kan tidigast redovisas till  delårsbokslutet för 
2017.  
 

 

 Procent av arbetad tid 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12  

  
Total sjukfrånvarotid 6,61 6,38 6,13 5,06

 
4,95 

 Omräknat i årsarbetare 54 49 45 38 39 
  Summa tid med långtidssjuk-frånvaro av 

sjukfrånvaron 
 

43,00 
 

44,00 
 

42,04 
 

41,36 
 

36,33 
 Sjukfrånvarotid kvinnor 7,26 6,93 6,85 5,72 5,75 
 Sjukfrånvarotid män 4,50 4,43 3,46 2,61 2,12 
 Sjukfrånvaro – 29 år 4,05 3,42 3,67 3,32 2,49 
 Sjukfrånvaro 30-49 år 6,94 6,03 6,56 4,40 3,79 
 Sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,31 7,68 6,43 6,22 6,77 

 Procent av arbetad tid       

 Sjukfrånvaro Socialnämnden 8,14 7,31 7,79 7,03 6,03 
 Därav långtidsfrånvaro 42,95 45,04 45,37 44,77 38,77 
 Sjukfrånvaro Barn- och ungdom 5,18 5,91 5,75 4,08 3,86 
 Därav långtidsfrånvaro 37,61 46,06 46,07 45,70 33,70 
 Sjukfrånvaro övriga 6,29 5,46 3,73 2,88 4,45 
 Därav långtidsfrånvaro 

 
Korttidssjukfrånvaro (tim/mån) 

54,42 
 

5 350 

38,66 
 

4 813 

21,09 
 

4 608 

18,54 
 

3874 

34,84 
 

4205 
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Ekonomi 
 

 

Finansiella mål för perioden 2016-2019 
 

Redovisning av måluppfyllelse  
 

2016 

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna  

 
Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än skatteunderlagets 
utveckling. 
 

 

Minskningen av anläggningstillgångarna ska balanseras med motsvarande minskning av skulder 
eller ökning av finansiella tillgångar så att soliditeten inte försämras. 
 

 
 

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskilda skäl finansieras med 
externa medel.  
 

 

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. 
Kommunernas fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än 
normalt. 

 

 
Kommunallagen reglerar kommunens ekonomiska förvaltning 
genom att ett krav ställs på god ekonomisk hushållning. Ett 
av grundkraven är att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överskrider kostnaderna. Motiven är bland annat: 
 

 Långsiktig konsolidering av ekonomin 
 Skapa utrymme för investeringar 
 Täcka ökningen av hela pensionsåtagandet 
 Minska riskexponeringen och möjlighet att kunna 
hantera osäkerhetsfaktorer 
 

God ekonomisk hushållning innebär mer än att ha en budget i 
balans. För att säkra en god ekonomisk hushållning behövs 
finansiella mål som tydligt markerar att ekonomin är en 
restriktion för att bedriva verksamhet. Det behövs också 
tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget. Målen ska 
klargöra vad som kan uppnås med befintliga resurser.  
 

Den politiska nivån fastställer ambitionsnivån och anvisar 
resurser medan verksamheterna utför tjänsteproduktionen. 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen har  lyckats uppfylla de finansiella målen som 
är knutna till resultaträkningen medan målen runt lån, 
investeringar och soliditet delvis har kunnat uppnås. 
 
 

Kommunen har betalat av sina långfristiga låneskulder 
under 2011.   
 
Kommunen har haft ett eftersatt underhåll på fastigheter 
och gator motsvarande c:a 5 Mkr.  Internhyran har höjts 
betydligt fr o m 2015 för att komma till rätta med 
problemen på fastighetssidan. För gator och vägar finns ej 
åtgärdade underhåll och reinvesteringar på ett flertal 
platser i kommunen. 
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Kommunens pengar 
 kommer från 

 
	

Och används till 

 
 

 
 
 
 

 
 
Skatteunderlagets utveckling 
 

Att skatteunderlaget utvecklas i takt med kommunens 
nettokostnader är en förutsättning för att uppnå god 
ekonomisk hushållning.  
 
Kommunens eget skatteunderlag räknat per invånare 
ligger ca 7 % -enheter under riksgenomsnittet. . 
Skatteutjämningssystemet kompenserar kommunen 
delvis för skatteintäkter under genomsnittet genom 
inkomstutjämningsbidraget.  
 

Skatteutjämningssystemets utformning innebär att an-
talet invånare den 1 november året innan 
verksamhetsåret är viktigare för utvecklingen av kommu-
nens skatteintäkter än ökningen av det egna skatteunder-
laget. En viss tillväxt av det egna skatteunderlaget 
behöver därför inte innebära ökade intäkter från skatt 
och utjämningssystem, men är i sig ett tecken på en 
positiv utveckling för kommunen.  
 
Kommunens ekonomi påverkas även av andra faktorer 
än arbetsmarknaden, inte minst den ekonomiska politik 
som förs, men även annat som kostnadssänkande 
åtgärder i verksamheten, tillkommande oförutsedda 
behov, ränteläget och extra tillskott utifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna  Ksau version till ks 2017-03-21 
 

 

 17

Resultat för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31  
 
  Kommunen  Sammanställd redovisning   

 Budgetavräkning tkr Budget 
2016 

Redo-
visat 

2016-01- 
2016-12  

Utfall mot 
budget 
 för 2016 

Redo- 
visat 

2015-01- 
2015-12  

Budget 
2016 

Redo- 
visat  

2016-01-
2016-12  

Utfall 
mot 

budget  
för 2015 

Redovisat 
2015-01 
2015-12  

 

           
 Verksamhetens intäkter 181 798 230 464 48 666 169 719 281 186 330 7611 49 763 260 078  
 Verksamhetens kostnader  -580 854 -613 948 -33 094 -544 581 -648 678 - 677 186 -28 508 - 602 274  
 Av- och nedskrivningar -16 050 -14 206 1 844 -13 601 -35 650 -34 709 941 -31 928  
           
 Verksamhetens nettokostnader -415 106 -397 690 17 416 -388 463 -403 142 -381 134 22 198 -374 124  
           
 Skatteintäkter 288 681 288 172 -509 281 594 288 681 288 172 -509 281 594  
 Generella statsbidrag och utjämning 130 499 130 966 467 118 734 130 499 130 966 467 118 734  
 Finansiella intäkter 1 000 1730 730 1 057 10 796 786 137  
 Finansiella kostnader -100 -11 89 -60 -7 107 -6 183 924 -7 868  
           
 Resultat före extraordinära poster 4 974 23 167 18 193 12 862 8 941 32 807 23 686 18 473  
           
 Förändring latent skatt          
           
 Skatt på årets resultat      -1 336 -1 356 -714  
 Årets resultat  4 974 23 167 18 193 12 862 8 941 31 281 22 340 17 759  

 
Jämförelse mot budget i kommunen 
Kommunens resultat för 2016 ger ett överskott med 23,2 
Mkr.  Avvikelsen mot budgeterat resultat är +18,2  Mkr.  
Verksamhetens intäkter har ökat med 48,7 Mkr jämfört med 
budget. Statliga riktade bidrag har erhållits i större omfattning 
än förväntat till skola, vård och omsorg. Statligt bidrag till 
flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som 
sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet är 8,8 Mkr. 
Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler. 
Framförallt har bidrag från Migrationsverket ökat till följd av 
ökat mottagande av olika flyktingkategorier. Nytt avtal skrevs 
i december 2015 varför de nya högre talen inte fanns i budget, 
särskilt vad avsåg ersättning för obesatta platser. 
Verksamhetens kostnader är 33,1 Mkr högre än budget. Här 
ingår statligt bidrag till flygplatsen med 8,8 Mkr. 
Här ingår också extra pensionsinlösen med 30 Mkr, varför 
man kan säga att kostnadsbudgeten inte är helt förbrukad. 
Flyktingmottagandet har behövt ökade resurser. 
Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 1,8 
Mkr.  
Skatteintäkterna och generella bidrag blev sammantaget 
nästan i överensstämmelse med budget. 
 
Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2016 
utom Miljö- Bygg- och Hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 
0,2 mkr högre nettokostnader  än  
budgeterat.  

Årets resultatavvikelse mot budget för kommunen består av 
fyra delar: 
 

Mkr 2016 2015 2014 2013 

Nämnder 15,6 13,7 7,8 12,3 
Finansförvaltning, 

i
0,8 0,1 0,9 9,6 

Av- och nedskrivningar 1,8 -0,7 -1,2 0,6 
Skatter 0,0 -2,5 -1,1 -2,9 

Summa 18,2 10,6 6,4 19,6 

 
Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 8,1 
Mkr som är 4 Mkr bättre än budget. Det låga ränteläget 
är en starkt bidragande faktor.  Reinvesteringar har i 
något fall betraktats i budget som driftskostnad och ger 
i utfall en positiv budgetavvikelse. Arvidsjaurs Flygplats 
AB har driftsbidrag och kostnadstäckning från 
kommunen med 5,3 Mkr och koncernbidrag med 1 
Mkr.  Övriga dotterbolag har klarat resultatet och 
dessutom kunnat avsätta medel för framtiden i 
obeskattade reserver. 
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Budget och resultat 2016 i nämnderna 
 

                                                   Budget       Utfall     Avvikelse 

Kommunfullmäktige, val, revision 
Kostnader 3 328 4 245   

Intäkter -675 -2 086   

Netto 2 643 2 158 485 

      
Kommunstyrelsen     
Kostnader 193 852 199 914   

Intäkter -127 369 -171 065   

Netto 66 483 28 849 37 634 

      
Barn- och utbildningsnämnden 
Kostnader 178 181 182 632   

Intäkter -32 378 -38 750   

Netto 145 803 143 882 1 921 

      
Socialnämnden     
Kostnader 221 085 214 920   

Intäkter -50 613 -48 041   

Netto 170 472 166 879 3 593 

  
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden 
Kostnader 7 457 7 663   

Intäkter -2 422 -2 426   

Netto 5 035 5 237 -202 

      

Gemensamt Pensioner, mm 
Kostnader 9 800 38 842   

Intäkter -1200 -2 364   

Netto 7 600 36 478 -28878 

Summa 399 056 383 294 15 572 

        

 
Överskott före avskrivningar jämfört med budget som 
genererats av nämnderna under 2016 är 15,6 Mkr.  
Störst positiv avvikelse mot budget visar kommunstyrelsen 
med +37,6  Mkr. Så gott som alla verksamheter i 
Kommunstyrelsen visar överskott mot budget. Det ökade 
flyktingmottagandet har genererat ökade bidragsintäkter i 
större mån än ökning av kostnader. Vissa insatser i 
kommunstyrelsens verksamheter har fått skjutas till 2017 
varför dessa resurser inte är förbrukade. Härutöver har 
intäkterna av projektbidrag varit större än beräknat. 
 
För barn- och utbildningsnämnden genereras överskott mot 
budget av Sandbackskolan hänförliga till uppdragsutbildningar. 
Fler riktade bidrag till verksamheterna och allra mest bidrag 

från Migrationsverket har möjliggjort en positiv 
avvikelse mot budget.. 
 
I socialnämnden finns även här finns intäkter för riktade 
statsbidrag där kostnader uppstått i motsvarande mån. 
Medel från Migrationsverket för ensamkommande barn 
har hjälpt upp resultatet. 
Bättre personalplanering, fler yngre anställda samt 
minskat behov av hemtjänst är andra förklaringar till 
detta.  
 
Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden har en negativ 
avvikelse mot budget främst hänförlig till kostnader för 
räddningstjänsten. Från den 1 juli sorterar 
räddningstjänsten under kommunstyrelsen. 
 
Gemensamma kostnader har varit högre än budget. 
Under året har företagits extra pensionsinlösen med 30 
Mkr inklusive löneskatt. Syftet är att minimera kostnader 
för detta under kommande år. 
 
 
 Jämförelse med föregående år och över 4 år 

 Milj kr 2016 2015 2013-
2016 

2013-
2016 

 

  Redo-
visat 

Redo-
visat 

Förändr 
% 

Medel 
/år 

 

 Intäkter 221,7 169,7 33,7 177,9  
 Kostnader exkl 

k i i
-580,8 -544,6 12,7 -540,7  

 Nettokostnader -359,1 -388,5 -1,7 -374,3  
 Egna skatteintäkter 288,2 281,6 10,8 275,8  
 Generella bidrag 131,0 118,7 8,2 122,9  

 
En jämförelse mellan intäkts- och kostnadsslag för 
kommunen mellan 2015 och 2016 visar att 
verksamhetens intäkter är väsentligt högre 2016. Detta 
är till största del beroende på ökade bidrag från 
Migrationsverket för mottagandet av olika flyktingar. 
Kostnadernas ökning är till stor del hänförlig till 
kostnader för mottagandet samt löneökningar och till 
pensionsinlösen.. 
Skatteintäkterna ökade med 6,6 Mkr på grund av högre 
skatteunderlag. De generella bidragen har ökat med 12,2 
Mkr. Här är kommunens andel av ”välfärdspengarna” 
med 4,3 Mkr. I övrigt är de största höjningarna på 
inkomstutjämning med 4,9 och därefter 
kostnadsutjämning och utjämningsbidrag för LSS.  
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Utredning av balanskravet 
o Enligt de balanskravsregler som gäller från och med  

2004-12-01, ska ett negativt årsresultat täckas i kommande års 
budgetar senast inom tre år.  Samtliga tidigare ansamlade 
förluster har reglerats under tidigare år. 

o Balanskravsresultat för 2014 är +12 800 tkr   

o Fr o m 2013 stadgar kommunallagen om Resultat-
utjämningsreserv RUR, som får användas till att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel i balanskravsutredning. Ett 
sätt att avgöra om RUR får disponeras är jämförelse med 
utvecklingen av det årliga skatteunderlaget med rikets 
genomsnittliga utveckling under de senaste tio åren. RUR får 
då användas om det årliga värdet understiger det tioåriga 
genomsnittet, till att täcka negativa balanskravsresultat. 

o  Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att på grundval 
av resultat 2010-2012 avsätta 3 742 tkr som ingående balans 
2013 under posten Eget kapital. 

o För år 2014 avsätts den del som överstiger 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar     
1 438 tkr (föreg år 7 620tkr) då man kan befara att 
skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta 
framgent. 

o För år 2015 avsätts den del som överstiger 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar  
4 775 tkr (föreg år 1 438 tkr) då man kan befara att 
skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta 
framgent. 

o För år 2016 avsätts den del som överstiger 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar   
14 266 tkr (föreg år 4775 tkr) då man kan befara att 
skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta 
framgent. 

 
 

 

 

 2016 2015   
       

Årets resultat enligt 
resultaträkning  

23 167 12 862   

Avgår: samtliga 
realisationsvinster 

-518 -80   

      

Synnerliga skäl enligt KL § 8:5     

      
Tillägg: ianspråktagande av 
sparande- pensionsinlösen 0 0   

Avsättning till RUR -14 266 -4 775   

Justerat resultat 8 383 8 007 
  

  

Resultatutjämningsreserv 
vid årets slut 

31 841 17 575   
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Investeringsredovisning 
 

  
Årsbudget 

2016 
Tilläggs- 

budget 
Summa 
budget 

Investerat  
under 

2016 

Återstår 

  
av 

budget 

Investeringar       

Barn- och utbildningsnämnden  4 210  4 210 4 108 102 

Socialnämnden 1 754  1 754 1 512 242 

Kommunstyrelsen;      

Räddningstjänst 800  800 788 12 
Kommunal Ledningsplats , tekn. 
åtgärd 813  813 278 535 

Stödfunktionen 650  650 45 605 
Kultur o Integration 469  469 436 33 
Fritid Gielas 250  250 209 41 
IT-enhet 1 244  1 244 850 394 

Kostenheten 950  950 244 706 

Fastigheter 11 781 12 000 23 781 23 204 577 

Gatu o Parkenheten 4 801  4 801 3 430 1 371 

      

SUMMA investeringar 27 722 12 000 39 722 35 104 4 618 

      

Investeringar affärsverksamhet       

Camp Gielas 1 767 0 1 767 750 1 017 

Stadsnät 1 407 0 1 407 623 784 

Vatten o Avlopp 8 478 0 8 478 1 443 7 036 

Avfall 723 0 723 361 362 

      
SUMMA investeringar  
affärsverksamhet 12 375 0 12 375 3 177 9 199 

             
        

SUMMA  40 097 12 000 52 097 38 181 13 817 

      
Investeringsbidrag  
Dessa redovisas under Långfristiga 
skulder      

Fastighet (Boverket)    -135  

Gatuenheten(Trafikverket)    -450  

Totala nettoinvesteringar 2016    37 596  
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Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om att 
femåriga investeringsplaner ska finnas.  
Cirka 73 % av investeringsbudgeten 2016 har  genomförts. 
Av de genomförda skattefinansierade investeringarna är 
den största förvärv av Länsmansgärdan 11,4 Mkr. 
Därutöver renovering Parkskolan 2,7 Mkr, Harens förskola 
3,8 Mkr samt energieffektiviseringar 3,8 Mkr. 
 
 
 

 Investeringar tkr   
 Totalt Skatte-

finansi-
erad 

Avgifts-
finansi-

erad 

Avskriv 
ning 

Netto- 
för 

ändring 

2012 13 028 11 847 1 181 14 623 -1 595 

2013 13 721 11 008 2 713 14 909 -1 188 
 

2014 
 

13 662 8 303 5 359 14 826 -1 164 

2015 22 180 15 334 6 846 13 601 8 579 

2016 37 596 34 519 3 177 14 206 23 390 
 
Från och med 2015 har investeringarna varit större än 
avskrivningarna till skillnad från åren 2011-2014. 
Tillkomst av komponentavskrivningar där utbyten blir 
investeringar i stället för som tidigare driftskostnader spelar 
in här. 
Vidare är strävan att komma ifatt eftersatt underhåll som i 
detta nya synsätt blir investeringar. 
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Tillgångar och skulder 
De materiella anläggningstillgångarna i kommunen har 
minskat eftersom investeringsnivån varit lägre än avskriv-
ningarna under åren fram till 2015.  
De finansiella tillgångarna i kommunen härrör sig  från 
andelar i olika organisationer vari kommunen har intresse 
samt utlåning till flygplatsbolaget.. Under 2015 har andelar i 
Kommuninvest skrivits upp då full insats har betalats. 
Uppskrivningen 4,7 Mkr som utgörs av ej redovisade 
utdelningar har inte förekommit i resultaträkningen utan 
har nu direkt tillförts eget kapital. Allt enligt RKRs 
rekommendation. 
 

  
År 

Balans-
omslutning 

Mkr 

 Materiella 
anläggnings-
tillgångar-

Mkr 

Finansiella 
anläggnings
-tillgångar-

Mkr 

 Kommunen   
     
 2013 300 187 40 
 2014 319 184 40 
 2015 340 192 46 
 2016 381 216 58 
    
 Sammanställd redovisning  

 2013 641 547 3 
 2014 664 545 3 
 2015 668 549 8 
 2016 692 570 9 

 
Soliditet 

   
År 

 
Soliditet 

% 

 
Inkl pensions-
avsättning % 

 

 Kommunen   
     
 2013 64,2 -10,4  
 2014 63,7 -6,5  
 2015 64,9 7,2  
 2016 64,2 22,2  
     
 Sammanställd redovisning  
     
 2013         32,3 -0,3  
 2014 33,3 -0,48  
 2015 37,1 5,9  
 2016 39,7 16,6  

     
 
Soliditeten mäter kommunens ekonomiska styrka på sikt. 
Under flera år har soliditeten långsamt ökat i kommunen 
på grund av den minskade låneskulden.  Räknar man in 
kommunens ansvarsförbindelser för pensioner som enligt 
blandmodellen inte tas med i balansräkningen förändras 
bilden. 2015 är det första året som beräkning inkluderande 
ansvarsförbindelse blir positiv. 
 

 
 
Skuldsättningsgrad 
 

Kommunens skuldsättningsgrad (avsättningar, kortfris-
tiga och långfristiga skulder) har i stort sett varit oför-
ändrad 2010-2015. Merparten består av kortfristiga 
skulder. Det som benämns Långfristig skuld i 
kommunen avser ännu ej nedskrivna erhållna statliga 
bidrag för investeringar.  I övrigt finns inga lån i 
kommunen. I kortfristiga skulder ingår semester-
löneskuld och koncernkonto, trots att de inte 
automatiskt förfaller till betalning under kommande år.   
I bolagen minskade andelen långfristiga skulder till 
externa långivare, medan andel till kommunen ökade. 
 
Skuld i % av tillgångar 
 

  
År 

Avsätt- 
ning  

Lång- 
fristiga 
skulder 

Kort-
fristiga 
skulder 

 
Summa 

 

 Kommunen     
       
 2013 2 2 32 37  
 2014 3 2 31 36  
 2015 3 2 30 35  
 2016 2 2 32 36  
       
 Sammanställd redovisning    
       
 2013 1 51 19 71  
 2014 1 48 18 66  
 2015 2 45 17 64  
 2016 2 42 17 61  

 
Likviditet, placeringar och lån 
 

All långfristig upplåning finns i kommunens bolag.  
Kommunen har inte medel placerade i aktier eller värde-
papper så svängningarna på börsen har inte påverkat 
kommunens resultat och ekonomiska ställning.  
Kommunkoncernen har en checkkredit hos Sparbanken 
Nord på 50 Mkr samt checkkredit hos Nordea via Plusgirot 
på 20 mkr. Bolagen har inte i nämnvärd grad nyttjat 
checkkrediterna under året och Kommunen inte alls  
 
Borgen 
 

Inga borgensåtaganden för bostadslån har lösts in på se-
nare år. Totalt åtagande är 0,5 Mkr. Kommunens 
borgensåtaganden gentemot bolagen är 392 Mkr. Risken 
att kommunen ska behöva infria sina borgensåtaganden  
är låg. Värdet av bolagens tillgångar överstiger bokfört 
värde. Kommunen har som medlem i Kommuninvest 
ingått solidarisk borgen för bolagets skulder vilket 
redovisas i not. 
 
Intern utlåning 
Kommunen har sedan tidigare långfristigt lånat ut totalt 
37,7  mkr till kommunkoncernen. Samtliga lån är ränte- 
och amorteringsfria. Fr o m 2016 har utlåning därutöver 
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skett till Arvidsjaur Flygplats AB med 15 Mkr. Dessa lån 
amorteras årsvis under 10 år med kvartalsrater och till den 
ränta som kommunen erhåller för likvida medel. Denna ränta 
är för närvarande 0. 
 
Koncerninterna transaktioner 
Arvidsjaurs Flygplats AB har emottagit förlusttäckning för 
hyror från kommunen med 1 850 tkr samt driftsstöd med 
3 500 tkr. 

Arvidsjaurhem AB har lämnat koncernbidrag med 1 tkr 
till  Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. Arvidsjaurhem 
AB har lämnat koncernbidrag med 44 tkr  till Arvidsjaurs 
Kommunföretag AB. 
Arvidsjaurs Energi AB har lämnat koncernbidrag till 
Arvidsjaur Flygplats AB med  1 000 tkr. 
 

År 2016 
Ägd 

andel Kostnadstäckning Koncernbidrag Utdelning 
Företag/ tkr % Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna 

Kommunen 100 5 350 0 0 0 0 0 

 
Arvidsjaur Kommunföretag AB 100 0 0 0 44 0 0 
Arvidsjaurhem AB 100 0 0 45 0 0 0 
Arvidsjaur Energi AB 100 0 0 1 000 0 0 0 
Arvidsjaur Flygplats AB 100 0 5 350 0 1 000 0 0 

Dotterbolagens ägande        
        
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 100 0 0 0 1 0 0 

 

 
 

Pensioner och pensionsskuld 
Pensionsskulden representerar i stora delar ett historiskt arv 
som har upparbetas under decennier. Grovt uppdelat finns 
två typer av pensionsskuld: 
 

1. Pension intjänad före 1998. Denna redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Detta är 
den större delen av kommunens pensionsskuld 

2. Pension som intjänats från 1998. Denna intjänade 
pension enligt det nya pensionssystemet avsätts direkt 
till den anställdes pensionskonto 

 

Utöver detta finns vissa förmånsbestämda och avtalade 
pensioner.  
Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla 
modellen sker i form av återlåning. Medlen finns placerade i 
kommunens anläggningstillgångar. Inlösen har genomförts 
2012 -2015 med 19,7 Mkr inkl löneskatt. Efter  

 
dessa extrainlösen har kommunen inte längre någon 
ansvarsförbindelse för födda 1944 och 1945. 
Under 2016 har extrainlösen gjorts med 30 Mkr inkl 
löneskatt. Liksom tidigare är syftet att minska 
kommande utbetalningar. 
 

Under 2013 medförde sänkning av diskonteringsräntan 
en ökning av ansvars-förbindelsen med 16,2 Mkr inkl 
löneskatt. Beräknad ökad livslängd hos pensionstagarna 
ökar ansvarsförbindelse.  
Enligt pensionsprognosen från KPA för kommunen  
kommer utbetalningarna från pensionsavsättningen att 
minska dels på grund av de extrainlösen som gjorts samt 
att många av blivande pensionärer blir det i förtid. 
2015 är det första år när kommunens ansvarsförbindelse 
är mindre än kommunens egna kapital.  
 

         
 Mkr 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

 Avsättningar för pensioner och liknande 
ansvarsförpliktelser 

6,7 6,3 4,4 4,7 4,9 

 Varav pensionsförpliktelser för förtroendevalda 2,2 1,6 0,0 0,0 0,0 

 Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 160,2 196,7 205,4 223,7 211,3 

 ./. Finansiella placeringar 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Summa pensionsförpliktelser som återlånas i 
verksamheten 

169,1 204,6 209,8 228,4 216,2 
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5 ÅR I SAMMANDRAG 
 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 2012 

        
 Folkmängd  31-dec 6 442 6 471 6 484 6 471 6 467 
        

 Utdebitering kommunen 22,80 22,80 22,80 22,30 22,08 
  totalt 34,14 32,98 32,98 32,48 32,48 
        
 Skatter och utjämningsbidrag tkr 419,1 400,3 394,3 381,0 386,2 
  Resultat i % av skatter 

och utjämning 
5,6 3,2 2,7 4,2 -3,8 

        
 Kostnader mkr inkl avskrivningar 619,4 544,6 538,6 531,0 526,3 
  därav löner 430,8 376,7 356,6 345,8 335,1 
 Antal tillsvidareanställda    732 723 744 
 Antal månadsavlönade  645 647    

 Intäkter mkr exklusive       
  skatt, generella bidrag 221,9 169,7 154,1 165,9 164,8 
  Räntenetto mkr 1,7 1,0 1,1 0,3 1,0 
        

 Nettokostnad mkr 397,5 388,5 384,5 365,2 386,2 
  % av skatter och 

utjämning 
94,8 97,1 97,5 95,8 104,3 

        
 Årets resultat Mkr 23,2 12,7 10,9 16,1 -14,8 
        

 Investeringar mkr 38,3 22,2 13,7 13,2 13,4 
        

 Avsättningar/invånare tkr 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 
        

 Tillgångar/invånare tkr 59,1 52,6 49,3 46,3 43,4 
        

 Långfristiga skulder/invånare tkr 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 
        

 Eget kapital/invånare tkr 37,9 34,2 31,4 29,8 27,3 
        

 Rörelsekapital/Invånare tkr -2,2 -0,1 -0,8 -3,4 -7,0 
        

 Soliditet % 64 64 64 64 63 
        
        
 Sammanställd redovisning       
        
 Årets resultat  mkr 31,3 16,7 16,0 8,2 -13,9 
 Eget kapital mkr 275,2 247,9 221,5 207,1 181,9 
 Soliditet % 40 37 33 32 29 
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Verksamhetsberättelser
 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen är den nämnd som dels har 
uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag men som 
också har uppdrag i olika verksamheter som krävs för att 
fullgöra Kommunallagens krav till medborgarnas fromma. 
 

Samiskt förvaltningsområde 
I januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Därigenom blev Arvidsjaurs kommun 
ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att 
bevara och stärka samiskan inom kommunen.  Det innebär 
bland annat att medborgarna har rätt att använda samiska i 
kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges 
möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på 
samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig 
personal. 
 
Översiktsplaner 
Den juridiska utvecklingen har gått mot att ge allt större 
tyngd åt kommunens viljeinriktning i översiktsplanen vid 
tvister mellan olika intressen om mark- och vattenan-
vändning. Översiktsplanen kommer därför att ha en än 
viktigare roll i den framtida samhällsplaneringen. 
I kommunkoncernen redovisas prioriterade områden samt 
hur verksamheterna arbetat med detta. 
 
Energisparprojekt EMU/EMU 
EPC (Energy Performance Contracting) är en metod som kan 
användas för att få till stånd energieffektiviseringsåtgärder i 
offentliga lokaler och industrilokaler, och därigenom bidra 
till minskad energianvändning och miljöpåverkan. 
Kommunen har fått bidrag för att arbeta med energi-
effektivisering av sina offentliga lokaler. Som motprestation 
ska kommunen varje år visa en nulägesanalys, handlings-
plan och åtgärder som ger väsentliga energibesparingar.  

Ekonomi 
 

Budgetutfall 
Kommunstyrelsens 
enheter 

Budget  
2016 

Redo-
visat 
2016 

Avvikelse 
mot 
budget 

    

Kommunfullmäktige 2 643 2 158 485 
Kommunstyrelse   12 267 12 456 -189 

Samhällsbyggnad 23 392 21 870 1 522 

Fastigheter  -11 230 -12 964 1 734 

Kultur  11 214 11 433 -219 

Arbetsmarknad o 
Integration 

-4 202 -32 995 28 793 

Fritid 7 457 7 067 390 

Näringsliv 2 897 2 908 -11 

Stödfunktioner  23 705 19 261 4 444 

Räddningstjänst 2 882 5 153 -2 271 

Affärsverksamhet -1 899 -5 340 3 441 

SUMMA 69 126 30 817 38 119 

 

Intresseföretag och gemensamma 
nämnder 
 
Gemensam nämnd för lönesystem 
 

Arvidsjaurs kommun har bildat en gemensam nämnd 
med Skellefteå kommun för drift att hantera kom-
munens gemensamma lönesystem. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska verka 
med den grundläggande ambitionen att som myndighet 
samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i 
länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, 
regionala och nationella nätverk som skapar 
förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell 
hantering av kollektivtrafik. 

Kommunalförbund 
Kommunen är medlem i kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr. Kommunerna Arjeplog, 
Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollef-
teå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, och 
Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte 
att initiera, samordna och genomföra högre utbildning 
som skall tillfredsställa behov av både grundläggande 
service och innovativ tillväxt. Varje deltagande 
kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr. 

Näringsliv 
 
Etableringar  
Ett tiotal ansökningar har gällt företagsutveckling. 
Regional samverkan 
Projekt för lokal tillväxt bedrivs tillsammans med 7 
andra kommuner. (NBA) 
Besöksnäring 
Projekt för de flesta av Norrbottens kommuner samt 
Skellefteå för incomingverksamhet är startat. (DCB) 
Intressanta utvecklingsprojekt 
Laver/Eva  Gruvfyndigheter under utredning. 
Tågtest 
 
Turistbyrån 
SCB:s övernattningsstatistik för gästnätter i hotell, 
stugbyar och vandrarhem i Arvidsjaur  2016 visar på 
drygt 69 000 rapporterade kommersiella gästnätter.  
Detta är en uppgång med knappt 3 000 jämfört med 
året innan. Antalet besökare på turistbyrån har varit 
drygt 5 000, det vill säga i samma nivå som 2016. 
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Arbetsmarknad 
AME:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och 
utbildningsplatser på olika kommunala arbetsplatser, på 
Idéum, i näringslivet eller hos olika föreningar.  
 

Flyktingmottagning HVB hem och 18+ 
Arvidsjaurs kommuns flyktingmottagning tog emot 17 
anvisade nyanlända under året. Dessa ingår i etableringen 
och ersättning utgår för varje person. Alla har 
uppehållstillstånd när de kommer. Så fort som möjligt efter 
ankomsten påbörjar man sin SFI med samhällsinformation. 
Barn skrivs in i skola eller förskola. 
 
På HVB-hemmen bor de ensamkommande barnen som 
alla är asylsökande. Antalet varierar mycket och till 
Arvidsjaur kom inte så många nya ensamkommande som 
beräknat. Tre boenden har varit i gång, Kråkan, Korpen 
och Nasti. De ensamkommande barnen har alla en god 
man och påbörjar sin skolgång så snart som möjligt, oftast 
med språkintroduktion.  
 
18+- verksamheten har varit inrymd på mötesplatsen 
Humlan. Där finns personal som stödjer ungdomen, som 
bor i eget boende, på olika sätt. På dagtid deltar man på 
lektioner, på eftermiddagar och kvällar stödjer man med 
läxläsning, ekonomiska frågor och andra angelägna 
områden i syfte att förbereda ungdomen för ett 
självständigt liv efter 21-årsdagen. Man gör också olika 
aktiviteter runt helger och lov. 
 
Enligt  avtal med Migrationsverket håller kommunen 110 
boendeplatser under 2016 att jämföra med 38 st 2014.   

 

Instegsjobb 
Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Flyktingar inskrivna vid SFI:ns 
slutfas erbjuds anställning inom kommunen, totalt 4 
årsarbeten. 
 
Feriearbetande ungdom 
Administration, utbildning och fördelning av kommunens 
och föreningars sommarjobb till ungdomar. 
 
Ungdomar/In 
Ungdomar från Europa erbjuds möjlighet att förlägga sin 
praktik i Arvidsjaur.   
 
Framtiden  
Arbetsmarknadsenheten ingår i Kulturförvaltningen från 
och med slutet av 2016. Verksamheten kommer att flytta 
till nya lokaler på Länsmansgärdan under 2017. 

 
Kultur 
 
Allmänkultur och föreningsstöd 
Den allmänkulturella verksamheten har bedrivits med 
inriktning mot fler arrangemang inom mångfaldsområdet, 
som är fokusområde 2016 i hela länet. Liksom tidigare är 
föreningar och civilsamhälle en viktig aktör tillsammans 
med kommunen för att säkerställa ett bra och brett utbud i 
syfte att skapa en attraktiv kommun. Stödet till föreningar 

består av ett ekonomiskt stöd, fria lokaler samt stöd 
och hjälp från förvaltningen. Det ekonomiska stödet 
har varit oförändrat i många år. Förutom tillgång till 
kommunala lokaler hyrs AJB:s sporthall ett antal 
timmar per vecka för de verksamheter som ej ryms i 
kommunens hallar. Kultur i vården fortgår och är en 
uppskattad verksamhet för den som inte själv kan ta sig 
till arrangemang. 
 
Biblioteket 
Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom 
det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen ska varje 
kommun ha folkbibliotek. 
Uppdraget är att 

 vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov, 

 särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur, 

 ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling 
och stimulera till läsning. 

De prioriterade grupperna i lagen är 
 personer med funktionsnedsättning, 
 personer med annat modersmål än svenska 
 nationella minoriteter. 

 
Biblioteket ingår i det gemensamma biblioteket i 
Norrbotten som startade 2013. Detta är ett bra stöd i 
biblioteksarbetet, särskilt för den lilla kommunen. 
Länssamarbetet garanterar även en större tillgång till 
litteratur och andra medier än tidigare. Biblioteken är 
till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det 
användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier 
i olika form för att göra information tillgänglig, även 
för den som har särskilda behov som tex ett annat 
språk, olika typer av funktionsvariation eller ovana vid 
digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt 
att klara detta eftersom grupperna är små, resurserna 
likaså. Här kommer länssamarbetet också till nytta 
genom att vi kan samordna och samnyttja våra olika 
resurser. Utbildningar och kompetenshöjning görs 
gemensamt. 
Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för 
arrangemang och aktiviteter som föreningar, 
privatpersoner, företag och kommunen själv ansvarar 
för. Uthyrningarna är många och de lokaler som finns i 
nedre plan, föreningscentrum; är speciellt anpassade för 
styrelsemöten, studiecirklar och liknande. Under året 
har hörslingor monterats in i tre av lokalerna, köken 
har utrustats bättre och en höj- och sänkbar bioduk har 
monterats in. Förbättringarna har planerats i dialog 
med föreningsrepresentanter. Under detta år har man 
haft 884 uthyrningstillfällen, mer än hälften i nedre 
plan. Biografen drivs av Medborgarhuset och 
besökandet har ökat under perioden. Matinéer är de 
mest välbesökta. 
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Kulturskolan med mötesplats  
Barn- och ungdomar har ett brett utbud av fritidsaktiviteter 
genom den verksamhet som bedrivs på kulturskolan och 
Humlan, den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för 
unga. Här finns möjligheter att hålla på med bild, drama, 
film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa vänner, fika, se på 
tv, lyssna på musik och spela spel. Verksamhetsmålet för 
den öppna mötesplatsen är att inspirera till och stödja 
aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva 
engagemang och ansvarstagande. Där ska ungdomarna få 
stöd att tillfredsställa sina behov av trygghet, egen identitet, 
gemenskap, uppleva möjlighet att påverka, uppleva positiv 
förväntan, ta ansvar och att uttrycka sig.  
 
 

Kommunalteknik, anläggningar 
och fastigheter 
 
Verksamhet 
Tekniska kontoret har bytt namn under året till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Fastighetsavdelningen svarar för att förvalta kommunens 
egna fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark. 
Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, 
fritidslokaler, förvaltningsbyggnader samt några lokaler 
för extern uthyrning t.ex. polishus och veterinärstation. 
 
Framtiden 
Samhällsbyggnadsprojekt av olika typer och storlekar 
tenderar att öka och ställer allt större krav på service och 
handläggning. Vi samverkar också alltmer med 
näringslivsfunktionerna i olika konstellationer. 
Arbete med att moderisera detaljplanebeståndet i 
Arvidsjaurs samhälle som är mycket ålderstiget. Ny 
programvara ska användas i detta arbete. 
Komponentavskrivning ska fortsätta införas. 
 

Stödenheter 
Alla stödenheter för nämnderna är samlade under 
kommunstyrelsen. Här ingår nämndskansli, växel, 
övergripande personalfrågor, löneadministration IT-stöd, 
ekonomi och upphandling. 

Växeln är ett samarbete med  kommunerna i 4kom 
(Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele). 
Lönesystemet  ingår i den gemensamma lönenämnden 
 
Affärsdrivande verksamheter 
I kommunstyrelsens affärsdrivande verksamheter ingår 
Vatten- och avlopp (VA) Avfallsverksamheten och kom-
munens Stadsnät sedan tidigare. Fr o m 2013 ingår också 
Camp Gielas också här och sedan 2016 även Trafikskolan. 
 
VA-enheten  
 
Årets händelser 
Vissa projekt har blivit försenade på grund av att en 
upphandling av konsulter blev överklagad så arbetet drog 
ut på tiden.  

Anställning av en arbetsledare har ökat 
resurseffektiviteten. 
70 fastighetsägare har fått räkning för abonnemang för 
vatten och avlopp som inte tidigare varit fakturerat. 
 
Framtid 
Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och 
våra anläggningar.  Det planerade underhållet och 
reinvesteringar tenderar att öka i ledningar och 
anläggningar. För att insatserna ska göras där de gör 
störst nytta kontrolleras ledningsstatusen.  
Tillsyn av 11 små avloppsanläggningar har fått 
underkänt. Åtgärdsbehoven åtgärdas 2017. 
Släckning av telefonnätet i flera byar under 2017 innebär 
ombyggnation av övervakningssystem. 
Arbete med att ta fram nya vattenskyddsområden för 
våra vattenanläggningar påbörjades under 2012 och 
kommer att fortsätta löpande under några års tid. 
 

Avfallsenheten  
Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter. Två 
är lagstadgade – hushållsavfall och slamtömning. Två är 
affärsdrivande då kunderna är kommunexterna företag. 
 
Principen för en hållbar avfallshantering bygger på 
EU:s avfallshierarki, som är en vägledning för hur 
avfall bör behandlas i EU. Avfallshierarkin eller 
avfallstrappans steg är: 

1. Förhindrande att avfall uppkommer, 
2. Återanvändning, 
3. Återvinning,  
4. Energiutvinning 
5. Deponering.  

 
Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans 
1:a till 5:e steg. 
Statistik avfallsmängder mängder i ton 

 2016 2015 
 

Hushållsavfall eller likvärdigt 1 376 1 433 

Övrigt brännbart  544 567 
Deponi  109 120 
Osorterat 40 47 
Lev till Värmeverk  1 920 2 000 
Försäljning av metallskrot  355 366 
Träavfall behandlat 764 493 
Träavfall rent 190 249 
Ris 151 225 
Löv/gräs 100 100 
Spillolja 11,1 12,1 
Övrigt Farligt avfall 
(färg, småkemikalier) 

21 11,5 

Besök ÅVC 
 

45 075 st 40 467 st 

 
I kommunen finns tre Återvinningscentraler, på 
centralorten i Arvidsjaur, i Glommersträsk och i 
Moskosel. För driften i Glommersträsk och Moskosel 
anlitas entreprenörer. 
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Slamtömning har utförts i egen regi från och med 2015. 
En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut 
till samtliga hushåll.		
 
Arvidsjaurs Stadsnät  
 
Verksamhet 
Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät 
som finns utbyggt i kommunen.  
Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna ska fritt kunna 
välja tjänsteleverantör.  
Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 
 

1. Det fysiska nätet  
2. Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av 

elektronik, övervakning etc. 
3. Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, 

TV m.fl. 
 
Principiellt kan nivå 1 och 2 vara en och samma organisation, 
men nivå 3 måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de 
andra nivåerna för att kallas ett öppet nät. 
 

I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade 
mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära 
tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för 
slutkunden. 
 
Händelser av betydelse 
 

Arbete med att skapa ledningsrätter fortgår. 
Vattenfalls förändringar i sitt elnät där ledningarna 
markförläggs skapar kostnader för kabelanvisningar. 
Samordning med IT Norrbotten krävs då våra nät sitter 
ihop. 
Under 2016 har 9 Mkr beviljats för att bygga 
fiberinfrastruktur i de 20 områden som vi ansökt om. 
En ny samverksansmodell har tagits fram där IT 
Norrbotten blir ny stadsnätsoperatör. 
 
Framtid 
Arbetet med att inventera ledningsrätter och/eller servitut 
där kommunen äger intfrastruktur fortsätter. 
Vattenfall genomför markläggning av sitt stolpbaserade 
elnät där vi i möjligaste mån samlägger fiber. Detta har 
inneburit och kommer framgent att innebära ökade 
kostnader. Med det antal kunder som finns idag är det 
mycket svårt att prestera positiva resultat. 
 
Camp Gielas  
 
Verksamheten omfattar 

 Stugby och campingplats 
 Sporthall 
 Skidspår 
 Prästberget 
 Vittjåkk 

 

Intäkterna ligger ganska lika jämfört med föregående år.   
Enkäter till kunderna visar höga resultat särskilt vad avser 
kundbemötande. 
 

Framtid  
Brandlarm uppdateras under 2017. 
 
 
Trafikskolan 
 
Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknads-
enheten har varit affärsverksamhet sedan 2016. 
 
 

Framtid  
En privat entreprenör har visat intresse att förvärva 
verksamheten under våren 2017. 
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Resultaträkningar 
för  

VA-enheten Stadsnät 
Avfallsenhet

en 
Camp 
Gielas 

Trafi
k 

skola
n 

  affärsverksamheter 
tkr 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 

Rörelsens intäkter mm               
 

  Förbrukningsavgifter 14 402 13 594 0 255 10 412 9 307 255 296 0 
 

  Anslutningsavgifter 206 207 1 794 1 478 232 178  0 0 0 
 

  
Periodisering av avgifter 
och bidrag 13 13 0  0 0  0 376 601 0 

 

  Sidoordnade intäkter 127 111 0  0 427 297 8 578 8 355 1 681 
 

Summa intäkter 14 749 13 925 1 794 1 733 11 071 9 782 9 209 9 252 1 681  
Rörelsens kostnader                

  
Varor och 
förbrukningsinventarier -2314 -1 607 0  0 -715 -541 -873 -771 -479 

 
  Tjänsteköp -5 361 -5 152 -1 295 -1 785 -5 990 -6 001 -3 239 -3 843 0  

  Personalkostnader -3 868 -3 672 -357 -376 -2 477 -2 534 -3 981 -4 146 1485 
 

   Av- och nedskrivningar -1 639 -1 650 -443 -459 -564 -557 -1 301 -1 087 0 
 

  Övriga rörelsekostnader -484 -364 0 -550 -99 -85 -137 -204 -11 
 

Summa kostnader -1 366 -12 445 -2 095 -3 170 -9 845 -9 718 -9 531 -10 051 -1975  
Rörelseresultat 1 083 1480 -301 -1437 1226 64 -322 -799 -294  

                   
Finansiella intäkter o 
kostnader  

 
  

          
 

  Ränteintäkter  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  Räntekostnader -548 -414 -41 -42 -158 -142 -345 -236 0 
 

                   

ÅRETS RESULTAT 535 1066 -342 -1479 1069 -79 -667 -1 035 -294 
 

 Resultat exklusive 
kapitalkostnader 

2 722 3 130 142 -978 1791 621 979 288 -294 
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Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen  
 

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. 

Uppföljning per 31 dec SCBs Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex 
stigit 65 för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i riket 
för 2016 är 60. 
 

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. 
Uppföljning per 31 dec Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2015 och på plats 

285 för 2016. 
 

Perspektiv Ekonomi 

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

aktiviteter 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.  
Uppföljning per 31 dec Utbildning i januari i kansliets regi där Arjeplogs och 

Sorsele kommuner bjöds  in. 
 

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. 

Uppföljning per 31 dec  Enkäten är genomförd men på grund av för låg 
svarsfrekvens kommer inga resultat att redovisas för 
2016.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Verksamheten 
Barn- och utbildningen ansvarsområde innefattar 
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för 
invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning. I 
december 2016 var totalt 1 598 barn och elever inskrivna 
inom förvaltningens verksamheter. 

 
 

 
 

 
Händelser av betydelse 
Fritt skolval infördes från höstterminen 2016 under en 
försöksperiod på tre år. Det fria skolvalet innebär att 
vårdnadshavare till de barn som börjar i förskoleklass, åk 
1 eller åk 4 har möjlighet att välja om barnet ska gå på 
Parkskolan i Glommersträsk eller i Arvidsjaur. 
Antalet asylsökande som flyttar till kommunen ökar och 
påverkar elevantalet inom samtliga verksamheter. 
För att kunna lösa de mest akuta behoven av ett ökat 
antal verksamhetslokaler har Ringelskolan ingått ett avtal 
om hyra av anpassade undervisningsmoduler under en 
tvåårsperiod. Under våren har också Ripans förskola med 
två avdelningar öppnat. På Sandbacka-skolan har för få 
sökanden till samhällsavetenskapligt program och 
fordonsprogrammet (inriktning småmaskiner FTR) 
medfört att nollintagning gjorts. Däremot har ett större 
antal ungdomar valt att söka samhällsvetenskapligt 

program med inriktning mot medier, information och 
kommunikation samt tekniskt program och om trenden 
fortsätter överväger verksamheten möjligheten att starta 
upp dessa två program och inriktningar.   
 
 
Ekonomi 
Tabell: Budget och Prognos 

TOT 
Års‐

budget 
Utfall 
2016 

Förbr.       
i % 

Utfall 
2015 

Personal  129 378  130 728  101%  116 241 

Verksamhet  28 794  31 450  111%  27 275 

Internhyror  20 009  20 454  100%  20 009 
Summa 
kostnader  178 181  182 632  102%  163 525 

Intäkter  ‐32 378  ‐38 750  120%  ‐28 973 

Netto  145 803  143 882  99%  134 551 
 
Utfall per 2016-12-31 
Det totala utfallet för budgetåret uppgår till 143 882 tkr 
vilket motsvarar knappt 99 % av budget. 
Personalkostnaderna motsvarar 101 % av budget vilket 
innebär ett överskridande med 1 352 tkr eller, om man 
vill, med mellan tre och fyra heltidstjänster. 
Utfallet på intäktssidan uppgår till 120 % av budgeterat 
eller motsvarande 6 373 tkr vilket också är anledningen 
till årets positiva resultat. Ökningen förklaras främst av 
ökade intäkter från Migrationsverket men också ökade 
intäkter i form av statsbidrag från Skolverket. Även 
barnomsorgsavgifterna är något högre än budgeterat. 
Internhyrorna ligger helt i linje med budgeterat.  
Övriga verksamhetskostnader ligger drygt 2 500 tkr över 
budgeterat vilket överensstämmer med det beslut som 
fattades i samband med delårsbokslutet att tidigarelägga 
inköp av främst pedagogiskt material samt för åtgärder 
att förbättra arbetsmiljö. 
 
Investeringar 
Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen uppgår 
till 4 210 tkr och utfallet visar ett nära nog maximalt 
användande av budgeten (4 104 tkr). Till budgetåret 2017 
begärs knappt 30 tkr överflyttas avseende Infrastruktur 
för trådlöst nätverk.  
 
Personal 
Verksamheterna har fortsatta problem med att rekrytera 
behörig personal. Lärarlönelyftet är genomfört och 
finansieras genom statbidrag som uppgår till 1 850 tkr för 
läsåret 2106/2017. 
Antalet nyanlända barn och ungdomar ökar inom 
samtliga verksamheter och medför ökat resursbehov och 
även delvis förändrade arbetsmetoder på enheter med ett 
något större antal nyanlända.  
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De personella resurserna som finansieras med statsbidrag 
från Migrationsverket uppgår till omkring 17 
årsarbetskrafter varav 10 avser Sandbackaskolan 
(Språkintroduktion och SFI). Motsvarande uppskattning 
för personal finansierade med statsbidrag från Skolverket 
uppgår till 7 årsarbetskrafter.  
Den totala sjukfrånvaron minskar totalt sett men varierar 
mellan verksamheterna. Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt med olika insatser för att minska 
sjukfrånvaron. Ett exempel är förskolan som kommer att 
genomföra ett HYFS-år (Hygien i förskolan) i samarbete 
med Landstinget och som innebär kartläggning av regler 
och rutiner kring hygien inom förskolan. 
 
Tabell: Personalstatistik 

Period Antal hel- 
och 

deltider*  

Antal  
tillsv.anst* 

Sjuk-
frånvaro 

(%) 
1606 308,50 222,63 5,07 
1512 270,58 207,65 5,88 
1412 262,33 203,97 5,65 

Uppgifterna hämtade ur Personec utdata 
*Antalet anställda med månadslön omräknat till heltider. I detta ingår 
även personer som inte är i tjänst på grund av tjänstledighet, 
föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Framtiden 
Den rådande situationen med lokalbrister inom förskolan 
och Ringelskolan kan på sikt leda till mer eller mindre 
omfattande arbetsmiljöproblem. För förskolan medför 
det ökande barnantalet en utökning med en till tre 
förskoleavdelningar beroende på antalet barn per 
avdelning. Ringelskolan har för att täcka lokalbehoven 
tvingats hyra två klassrums-moduler under två år.  
En lokalutredning tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats både 
avseende Ringelskolan och förskolan. Nämndens vilja att 
närma sig skolverkets rekommendationer på 12 barn per 
småbarnsavdelning och 15 barn per syskonavdelning och 
ökat antal inskrivna barn i förskolan påverkar antalet 
förskoleavdelningar och medför ett ökat personalbehov. 
En stor osäkerhetsfaktor utgörs av kommande antal 
nyanlända och om de är i behov av förskola och 

skolgång. Att i dagsläget prognosticera för framtida 
behov av lokaler och lärarresurser är svårt.  
 
Internkontroll 
1. Mål/styrdokument:  

Skollagen 7 kap 2§-3§, 20§-23§ 
Riskområde: 
Barn och elevers rätt till utbildning följs inte. 
Uppföljning: 
Avstämning mellan elevdataregister och 
folkbokföringen är genomförd enligt plan och 
samtliga folkbokförda skolpliktiga elever är inskrivna i 
grundskolan eller språkintroduk-tionsprogrammet. 
 

2. Mål/styrdokument:  
Skollagen 6 kap, Åtgärder mot kränkande behandling. 
Riskområde: 
Barn och elevers värdighet kränks. 
Uppföljning: 
Samtliga ärenden fylls i kontinuerligt och kan följas av 
skolchef. Rapportering av kränkningar har skett 
löpande vid varje nämndssammanträde. Alla ärenden 
har utretts och är avslutade alternativt fortsätter 
uppföljning av utsedd ansvarig. Samtal med berörda 
elever och kontakt med vårdnadshavare har skett och 
ibland har Trygghetsråden arbetat med kränkningen. 
Alla inkomna skolinspektionsärenden under perioden 
är avslutade. 
Ett pågående ärende finns hos Diskriminerings-
ombudsmannen. 

 
3. Mål/styrdokument:  

Skollagen 6 kap, 2§-4§ Trygg och säker miljö. 
Riskområde: 
Barn och elevers skadas. 
Uppföljning: Inom hela förvaltningen med drygt 
1400 barn och elever i sina verksamheter har under 
2016, 42 tillbud och 53 mindre olyckor inträffat. 9 av 
olyckorna har följts upp med besök på 
Hälsocentralen samt 2 av olyckorna med besök på 
Folktandvården. Om orsakerna till tillbuden och 
olyckorna berott på den fysiska miljön har åtgärder 
vidtagits för att förhindra nya tillbud och olyckor.  
 

   



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna  Ksau version till ks 2017-03-21 
 

 

 33

Målrapportering  - Barn- och utbildningsnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndmål Vårdnadshavarna i barn-och utbildningsnämndens 

verksamheter upplever att de har en bra dialog med 
verksamheten 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 25 % 25-74% 75 % eller högre  
Jämförelsevärde Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där enkät 

skickas ut en gång per år till vårdnadshavare i åk5 och åk8 
med frågan om vårdnadshavarna upplever att de har en bra 
dialog med verksamheterna.  

Uppföljning per 31 dec Enkäten är genomförd i slutet av höstterminen 2016 till 
vårdnadshavare i åk 5 och åk 8. Svarsfrekvensen var låg, 41 
av 115 svarade (36%) vilket gör att både validiteten och 
reabiliteten är låg. Ny undersökning kommer att 
genomföras under våren 2017. 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndmål Öka antalet UF-företag på Sandbackaskolan. 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Färre än 5 5-9 st 10 eller fler 
Jämförelsevärde Under läsåret 2015/16 uppgick antalet UF företag till 9 

stycken. Under vårterminen 2016 uppgick antalet UF-
företag till 9 och under höstterminen till 10. 

Uppföljning per 31 dec Eleverna har samarbete med Företagarna i Arvidsjaur i 
form av ”Draknästet” där de presenterat sina affärsidéer 
och fått råd och tips av företagare. Straight outta Sapmi UF 
som också vann pris på den regionala UF-mässan för bästa 
affärsplan Till final i bästa affärsplan gick även North Care 
UF och Give life UF. Målet är uppnått. 

 

Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndmål Målet är att öka 10 placeringar i rankning mot placering 

2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola inkl. 
förskoleklass. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Sämre än 193 183-193 178 eller bättre 
Jämförelsevärde År 2013: Placering 188 
Uppföljning per 31 dec SKL presenterar statistik under våren påföljande år. Värdet 

för 2014 var 267 och för 2015 var värdet 229. 
 

Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndmål Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s 

HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än 
riket inom Barn-och utbildningsnämndens verksamheter. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Lägre än 69 69-78 79 eller högre 
Jämförelsevärde Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79 
Uppföljning per 31 dec Enkäten är genomförd men på grund av för låg 

svarsfrekvens kommer inga resultat att redovisas för 2016. 
Alla chefer har fått ett uppdrag att nästa års enkät ska 
besvaras av all personal.  
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Socialnämnden 

 
   Årsbudget  Utfall 2016  Förbr. i %  Utfall 2015 

Personal      166 027          158 203     
  

95       153 464     

Verksamhet         55 023            56 717                   103          59 327    

Internhyror 
  

34  
  
‐  

  
‐  

  
34  

         
Summa 
kostnader      221 085          214 920     

  
97       212 825     

         

Intäkter  ‐      50 613     ‐      48 041    
  

95   ‐      48 934    
         

Netto      170 472          166 879     
  

98       163  891    

 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder 
samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Äldreomsorgen har  fått statliga stimulansmedel för ökad 
bemanning som använts till undersköterskor som utgår 
från personalpoolen -resursteam , utökning av sjuk-
sköterskebemanning, dagverksamheten Utsikten för äldre 
samt utökad samordnarfunktion i personalpoolen. 
Stimulansmedel för kompetensutveckling 188 tkr har 
använts till vidareutbildning.Vi  har  även bjudit in 
personal från AFF, IFO , gymnasieelever, personal från 
grannkommuner samt från Arvidsjaurs hälsocentral.  
Under december påbörjades nedläggning av hemtjänst-
gruppen i Moskosel då  antalet brukare i  området blivit så 
lågt att det inte längre är möjligt att ha en grupp i 
Moskosel. 
Äldreomsorgen har kunnat erbjuda plats i tid till alla som 
fått gynnande beslut om boende. Balans mellan utbud och 
efterfrågan i stort sett.  
Hemsjukvårdens ”mjuka värden” har utvärderats. På rätt 
väg men mycket återstår ännu. Ekonomiskt en större 
börda för kommunerna. 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi finns med 
i det länsövergripande projektet Min plan där Norrbottens 
kommuner och Region Norrbotten ska genomföra 
samordnad planering och informationsöverföring mellan 
landsting och kommuner. Ny lag 2018 gör att arbetet 
brådskar. 
Planering och genomförande av verksamheters flytt i och 
till Länsmansgärdan 9 har pågått hela året. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har  haft stora 
svängningar i verksamheten, stora personalgrupper har 
berörts inom området personlig assistans. Boende i annan 
kommun har varit fler än under tidigare år. 
Försäkringskassans omprövningar av beslut har lett till att 
brukare förlorat den statliga delen av assistansen , hela 
kostnaden har lagts på kommunen. 
Individ och familjeomsorgen har  utökat sina insatser till 
stöd för barn och unga. Under året har man rekryterat 

familjestödjare och socialsekreterare för att klara behoven. 
Antalet nyanlända ensamkommande barn  var högt under 
våren, minskat betydligt under hösten. Arbetet med unga 
till arbete har pågått under stor del av året. 
Inhyrd konsult har tagits in för att klara arbetet med 
tillstånd och tillsyn inom alkohollagens område. 
 
Ekonomi 
Bokslutet visar att socialnämnden klarat sin budget och har 
ett resultat på +3 500 tkr. Individ och familjeomsorgens 
resultat är + 319 tkr, till största delen beroende på 
betydligt högre intäkter än beräknat för ensamkommande. 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskrid-
ande på ca 1 888 tkr miljoner, avsatta medel för vård i 
annan kommun har  inte räckt till och ett par nya personal-
grupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss 
mån i efterhand, med upp till 2 års för-dröjning av stats-
bidraget för LSS utjämning som varierar beroende på hur 
stor verksamhet kommunen har inom LSS. 
Inom äldreomsorgen har  personalkostnaderna hållits nere 
trots att vi anställt fler personer med hjälp av statsbidraget 
för ökad bemanning. Bättre personalplanering, fler yngre 
anställda, minskat behov av hemtjänst är delar av förklar-
ingen till det goda resultatet.. Tillgången på boendeplatser 
har varit i stort sett i balans, det har stor betydelse för 
resultatet. 
  
Investeringar 
Införandet av hotellås och larm på Ringelsta är i stort sett 
genomfört, även spoldesinfektorer än klart. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 
300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga ass-
istenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbets-
terapeuter, 13 sjuksköterskor, 1 vaktmästare,  2 personliga 
ombud. Personal totalt 361 omräknat till heltider (mot-
svarande siffra för 2015 var 332) 
Antalet anställda varierar bl a beroende på hur många som 
är sjukskrivna, föräldralediga samt utökningar inom 
Avdelningen för funktionshindrade. Andelen män och 
utrikesfödda har ökat inom hela socialnämndens 
verksamhet. 
Sjukfrånvaron är uppe i 8,14 %, ökning från 7,31 under 
2015. 
 
Uppföljning av översikts och tillväxtplanen 
Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaurs 
tätort. Genomförs 2017, 4 platser för korttidsvård 
I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig 
fysisk aktivitet, gärna utomhus. Genomfört till viss del med 
hjälp av resursteamet där varje person kan få utökad aktivitet. 
Kultur i vården har utökat sina insatser, bl a med dans. 
Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket 
minskar. Genomförs kontinuerligt, Pärlan är vår resurs. 
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Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, 
landstinget samt frivilligorganisationerna bör utvecklas för 
att förhindra nyrekryteringen av missbrukare bland unga i 
kommunen. Genomförs kontinuerligt. 
En kampanj för nolltolerans mot langning bör genom-
föras. Ej genomfört, bedöms inte vara ett aktuellt problem. 
Samverkan med andra kommuner inom bland annat 
hemtjänsten bör utvecklas. Försök att köpa tjänst av Älvsbyn i 
norra kommundelen, ej möjligt. 
 
Framtid 
Befolkningsprognos 2014 visar att 75-84 åringarna ökar 
med 74 personer fram till 2034. 
Längst sammanhängande period med ökning förväntas 
2016-2022 (med totalt 99 personer) 
Antalet 85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 
2034. 
Den stora ökningen av personer  över 85 år gör att 
kommunen måste ha beredskap för  fler  korttidsplatser 
och platser i  vård och omsorgsboende. 
Fortsatt utveckling av förebyggande arbete och 
hemsjukvård ingår också i planeringen för äldre. 
Regeringens och riksdagens olika åtgärder innebär både 
kostnader och intäkter. 
Ny lagstiftning om samordnad planering vid utskrivning 
kommer 2018, ersätter lagen om betalningsansvar. 
Kommunerna och landstinget i Norrbotten planerar för 
det praktiska genomförandet.. Kommer antagligen att 

innebära ökande kostnader, vi ska bl a kunna vårdplanera 
dygnet runt, årets alla dagar. 
Under 2017-2018 får kommunen ca 2 miljoner per år till 
utökad bemanning inom äldreomsorgen. 
Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i 
verksamheten. Brukarna inom personlig assistans kan välja 
mellan privata utförare eller kommunen som utförare och 
det berör stora personalgrupper. Brukarna har ofta flera 
funktionshinder och verksamheten måste vara mycket 
flexibel.  Behovet av kvalificerat boende kan ibland inte 
tillgodoses i Arvidsjaur utan innebär kostsamma lösningar 
på annan ort. Försäkringskassans stramare bedömningar 
av rätten till personlig  assistans  gör att kostnader skjuts 
över till kommunen istället. 
Tillgång till utbildad personal är viktigt och vi behöver bli 
bättre på att ta tillvara alla medborgares resurser. Fortsatt 
samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet,  HR-
avdelning, Arbetsförmedlingen,  Sandbackaskolan , 
Akademi Norr är nödvändigt för att styra utvecklingen i 
rätt riktning.  
Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla stödet 
till barn och unga. I maj kommer regeringens nationella 
samordnare tillbaka för återbesök inom ramen för 
uppdraget förbättrat stöd till barn och unga. 
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Målrapportering - Socialnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Socialnämndens mål Brukarnas nöjdhet ska vara hög 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

80 resp 50 
81-90, resp 51-62 Mer än  

91 resp 63 
Uppföljning per 31 dec Hemtjänst 93 % nöjda,  Boende 62 % 

Resultat 2016: 94 % resp 74 % 

 
Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Socialnämndens mål God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar 

och livssituationer 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 71-83 Mer än 84 
Uppföljning per 31 dec Informationsindex för kommunens webbplats 

äldreomsorg. Resultat (2015) 87 

 
Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Socialnämndens mål Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska 

inte ligga högre än i jämförbara kommuner. 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 2 % 2,1-3,9 % Mer än 4 % 
Uppföljning per 31 dec RKA-rådet för främjande av kommunala analyser har 

funnit att Arvidsjaur äldreomsorg är 100 % effektiv. 
Ingen analys finns för 2016. 

 
Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Socialnämndens mål Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

70 % 
70,1-79,9 Mer än 80 % 

Uppföljning per 31 dec Resultat 2016 mer än 80 % 
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Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden 
*Miljö och byggenheten t.om 2016-12-31 samt Räddningstjänsten t.om 2016-06-30 
 

 Årsbudget Utfall MoB 
tom 161231 

Utfall 
Räddning 

160630 

Utfall MoB 
2016 & Räddn 

till 160630 

Förbr. i 
% 

Utfall 2015 

Personal 6092 3400 2555 5955 98 5220 
Verksamhet 883 491 735 1123 127 1343 
Internhyror 482 0 482 482 100 481 

       
Summa 

Kostnader 
7457 3891 3772 7663 103 7044 

       
Intäkter -2422 -1 935 -491 -2426 100 -2 405 

       
Netto 5035 1956 3281 5237 104 4639 

 
Verksamheten 
Nämnden har haft fyra arbetsutskott och sju 
sammanträden under året och miljö- och byggenheten 
har totalt handlagt 750 ärenden, i genomsnitt 17 ärenden 
i veckan. Ärendena resulterade i 73 nämndbeslut och 583 
delegationsbeslut. Inspektionsrapporter och 
granskningsutlåtanden diarieförs inte som beslut. 
Tillsynsplanen för livsmedelskontrollen har följts. Vi har 
inte klarat att följa planen för miljö- och 
hälsoskyddstillsynen pga vakanser. 
Bygglovsverksamheten är i huvudsak händelsestyrd och 
tillsyn har endast gjorts i samband med anmälningar.  
 
Under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30 har 
räddningstjänsten haft 43 uppdrag. 
 
Händelser av betydelse  
Räddningstjänsten är sedan 1 juli organiserade direkt 
under kommunstyrelsen.  
Samhällsbyggnadschefen arbetar halvtid från juni. 
Miljö- och byggchefen har sedan april blivit biträdande 
Samhällsbyggnadschef på 45 %.   
 
Ekonomi 
Miljö- och byggenheten göra ett plusresultat på 197 tkr. 
Det beror på lägre personalkostnader pga. vakanser, 
föräldraledighet samt en längre deltidssjukskrivning.  
Verksamhetsbudgeten på 490 tkr har förbrukats. 
Intäkterna är något lägre (ca 100 tkr) än budgeterat.  
 
Räddningstjänsten låg under nämndens ansvar t.o.m. 
2016-06-30. Räddningen hade förbrukat 57 % av sin 
budget till den 30 juni (54 % personalkostander, 69 % 
verksamhetskostander). Budgeten för räddningen 
överskreds t.om. juni med 399 tkr.  
 
Personal  
Miljö- och byggchefen arbetar sedan 1 april även som 
biträdande Samhällsbyggnadschef på 50 % eftersom 
Samhällsbyggnadschefen arbetar halvtid. En inspektör 
har varit sjukskriven 25 % mellan april-juli. En 
miljöinspektör var ledig jan-aug. Tjänsten blev vakant i 
1,5 månad innan vi fick en vikarie under ledigheten.  Det 

innebär att det har saknats resurser för att klara 
tillsynsplanerna.  
  
I genomsnitt hade personalen vid miljö- och byggenheten 
7 utbildningsdagar per person. Kompetensutveckling är 
en viktig del av myndighetens verksamhet. Lagstiftning, 
teknik och bedömningsgrunder ändras och det är viktigt 
att personalen som arbetar med att tolka lagstiftningen 
och bedöma olika tekniska lösningar har den kompetens 
som krävs. Personalen har genomgått utbildning i 
stresshantering genom A-hälsan. Sjukfrånvaron under år 
2016 var 3,75 %.   
 
Räddningstjänsten hade stor personalomsättning. På 
deltidssidan anställdes sex personer. Räddningstjänstens 
heltidsanställda brandman gick i pension och en tjänst låg 
ute, men utan sökande.   
 
Framtiden 
Vi har fört en dialog med socialförvaltningen om att 
överflytta ansvaret för alkoholhandläggningen enligt 
Alkohollagen från socialnämnden till miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden från 1 juli. Till den handläggningen 
och tillsynen behövs ca 0,30 tjänst. Idag köper 
socialnämnden konsulttjänst för uppdraget. För att klara 
uppdraget och täcka upp för de vakanser vi har idag 
kommer vi under våren att annonsera ut en tjänst som 
främst ska jobba med alkohol, livsmedels- och 
hälsoskyddstillsyn.   
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Nämnden har beslutat om fyra mål gällande service, 
handläggningstider, kostnadstäckningsgrader och 
arbetsmiljö.  
Tre av fyra mål uppfylldes.  
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Av den interna kontrollplanen framgår att vi ska 
kontrollera: 
- Att ärenden som ska också avslutas.  
- Att remitteringar, bordläggningar och överklagningar 

följs upp och återrapporteras till nämnden.  
- Kontroll att strandskyddsärenden handläggs så att 

besluten överensstämmer med lagstiftning 
- Kontroll av våra fakturor med syfte att se att 

upphandlingsreglementet följs, att priset följer 
gällande avtal samt att attestreglementet följs.  

- Kontokortshanteringen 
Kontroller har genomförts och redovisas på nämnden 
den 15 mars. 
Nämnden har under året arbetat med flera 
rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen, bl.a. 
har följande gjorts: 

- Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen 
arbetat fram nya riktlinjer för skyltning.  

- Nämnden arbetar med en detaljplan för att 
möjliggöra utvecklingen av anläggningen på Vittjåkk. 

- Nämnden har genomfört inventeringar av enskilda 
avlopp. 

- Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna 
ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens 
från strandskyddet men hänvisning till det särskilda 
skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

- Nämnden har deltagit i Trafikverkets arbete med en 
åtgärdsvalsstudie avseende korsningen 
Järnvägsgatan/Storgatan (vid Dollarstore) och 
levererat diverse underlag och önskemål. Övriga 
önskemål om rondeller och fler rastplatser har tagits 
upp vid kommunens årliga träffar med Trafikverket.   

- Nämnden har deltagit i en arbetsgrupp avseende 
rekommenderad väg för farligt gods.  

 
Anders Harr 
Ordförande 
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Målrapportering - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Nämndsmål   Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt 

service med ett bra bemötande. Vi genomför därför 
återkommande kundundersökningar inom bygg-, 
livsmedels- och miljöområdet.  

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller < 3,5 3,5 - 3,9 > 4,0 
Jämförelsevärde Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på 

enkätfrågorna om service, bemötande och 
handläggningstid.  

Uppföljning per 31 dec Medelvärdet för hela bygglovsenkäten hamnar på 4,1 
och för de parametrar som följs upp i här blev 
medelvärdet 4,5.  Medelvärdet för samtliga frågor i 
livsmedels- respektive miljötillsynsenkäten är 3,8.  På 
frågorna om service, bemötande och 
handläggningstider blev medelvärdet 4,1 för miljötillsyn 
och 4,0 för livsmedelstillsyn. 

 

Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och 

effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen 
undersöka våra handläggningstider för bygglov och 
miljöprövningar av verksamheter.  
När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden 
som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta 
om extra nämndssammanträden för att snabba på 
processen.  

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller handläggningstider >10 ve (bygg) 

>6 ve (miljö) 
<10 ve – 5 ve 
< 6 ve – 4 ve 

< 5 ve 
< 4 ve 

Bedömningsintervall extra nämnd Inrättas inte vid 
behov 

 Inrättas när det 
behövs 

Jämförelsevärde Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-   
läggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk 
från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats 
in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats.  
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd  framgår att en anmälningspliktig 
verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att 
fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsyns-
myndigheten bestämmer något annat. 

Uppföljning per 31 dec Miljöprövning: 
Vi har kontrollerat 20 ärenden och den genomsnittliga 
handläggningstiden när ansökan/anmälan är komplett 
är ca 2,5 veckor. 
 
Bygglov: 
Kontrollen avser ärenden som följer detaljplan och där 
grannehörande inte krävs. Handläggningstiden räknas 
från den dag ansökan är komplett. Den genomsnittliga 
handläggningstiden från ansökan till att bygglov beviljas 
(vid en kontroll av 15 slumpvis utvalda ärenden) var 9 
dagar. 
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Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Nämndsmål Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska 

vara kostnadseffektiva.  
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller <60 % 60-70 % >70 % 
Jämförelsevärde SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-

täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur 
kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014 
redovisades rapport från den senaste undersökningen. 
Av rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de 
svarande kommunerna i genomsnitt var 50 % inom 
miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 %. 
Skillnaden mellan miljöbalkens och 
livsmedelskontrollens områden beror främst på att det 
är ett EU-krav att ha kostnadstäckning för  
offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas 
inom miljöbalkens område.  

Uppföljning per 31 dec  Bygglov: 70 % (61 % m kal CA1 15 %) 
Miljö: 85 % (74 % m kal CA 15 %) 
Livsmedel: 68 % (59 % m kal CA 15 %) 
Hälsoskydd: 49 % (43 % m kal CA 15 %) 
1CA=Central administration 
 

 

 Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Nämndsmål Nämndens verksamheter ska vara attraktiva 

arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan 
utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljö-
undersökningar. 

Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller 10 % sämre än 

riksgenomsnitt 
Riksgenom-
snittet +/- 10% 

10 % bättre än 
riksgenomsnitt 

Jämförelsevärde SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA) erbjuder en modell och en enkät för att 
kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med 
fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). År 
2016 var kommunernas medelvärde 79. År 2015 fick 
miljö- och bygg ett index på 83, vilket då var 6 % bättre 
än riksgenomsnittet som var 78. 

Uppföljning per 31 dec  
 

Resultatet av 2016 års enkät visar mycket glädjande att 
vi uppnår målet om 10 % bättre än riksgenomsnittet. 
Vårt index var 87 och riksgenomsnittet var 79. 
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Kommunens bolag 
 
Tkr AKAB AEAB AHEM FAB AFAB SUMMA 

           2016-12-31 

             

Omsättning 359 29 332 60 758 0 41 280 131 729 

             

Resultat före dispositioner -13 4 044 6 357 0 -936 9 452 

             

Summa tillgångar 54 230 102 167 227 392 1 000 62 987 447 776 

             

Summa eget kapital 16 258 13 755 30 954 1 000 12 243 74 210 

             

Obeskattade reserver 0 3700 7 913  0  0 11 613 

 
 

Arvidsjaur Kommunföretag AB utgör moderbolag för kommu-
nens dotterbolag. AKAB äger samtliga aktier i företagen 
Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB och Arvidsjaur 
Energi AB.  
 
Arvidsjaur Flygplats AB 
 
Bolagets verksamhet består i att driva flygplats i Arvidsjaur 
och verka för flygets utveckling.  
 

De mål som ägaren satt för bolagets verksamhet är: 
 

1. Bolaget ska  i samarbete med andra aktörer, utifrån 
erhållna medel, aktivt arbeta för att utveckla 
besöksnäringen i regionen 
 

För att nå detta mål har bolaget deltagit i möten med 
företrädare för besöksnäringen samt med 
regionföreträdare däribland Länsstyrelsen. 
 

2. Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt 
hållbar utveckling enligt bland annat Agenda 21. 

 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. En årlig miljörapport avges där prover 
kontinuerligt tas på vatten för att förebygga 
miljöpåverkan. Ännu visas inga tecken på förhöjda 
värden. Inga klagomål finns beträffande buller. 
 
Verksamhetskontroller utförda av Transportstyrelsen har 
skett med godkänt resultat och i ett fall efter åtgärd från 
flygplatsens sida. Flygbolaget som är operatör har inte 
uppfyllt sina åtaganden för trafikplikt fullt ut, vilket har lett 
till merarbete för såväl flygplatsnivå som i ledningen. AG 
Travel AB, ett bolag ägt av näringslivet i Gällivare, 
Arvidsjaur och Arjeplog drev flygtrafiken från och med 
oktober 2015, men försattes i konkurs i augusti 2016. Nrxt 
Jet fog därefter över trafiken på kommersiella villkor, men 
under trafikplikt 

Linjer på charterbasis är gentemot Stuttgart, Birmingham, 
Frankfurt Hahn, München och Hannover. Antalet 
passagerareför chartertrafiken har ökat med 23 % sedan 
2015. 
 
Ingen uthyrning av lokaler har skett till företag under året. 
 
Under året har investeringar gjorts för att förbättra 
arbetsmiljön. Finansiering är ordnad genom lån från 
Arvidsjaurs Kommun.  
 
Framtid 
 

Arvidsjaurs Flygplats AB kommer under åren att arbeta 
med att utveckla flygplatsdriften till att bli så effektiv och 
ekonomiskt hållbar som möjligt. 
 
Ersättningsinvesteringar blir nödvändiga med minst 3 Mkr 
årligen framöver. 
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Arvidsjaur Energi AB 
 
Bolagets verksamhet består av två affärsområden, Fjärr-
värme samt Industrihus. Affärsområde Fjärrvärmes verk-
samhet är att producera, leverera och tillhandahålla 
ledningsburen energi i första hand i form av biobränsle-
baserad fjärrvärme.  
Affärsområde Industrihus verksamhet består i att svara för 
ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter samt äga och för-
valta industrifastigheter inom Arvidsjaurs kommun. 
 
Affärsområde Industrihus  
Två industrihus finns på fastigheten Arvidsjaur 9:41 samt 
två boenden på kv Rapphönan.  Den totala arean för 
kvarvarande fastigheter är cirka 4 800 m2 
 
Affärsområde Fjärrvärme  
Affärsidén är att ersätta individuell olje- och elanvändning 
för uppvärmning med samordnad värmeproduktion i form 
av fjärrvärme. Värmen produceras huvudsakligen i 
biobränsleeldade pannor och distribueras till kunderna i ett 
fjärrvärmenät. Bränslet består till största delen av lokala 
trädbränslen, såsom skogsflis GROT (GRenar Och 
Toppar), spån, bark och torv. Spets- och reservpannor 
eldas med pellets respektive olja. Installerad effekt till 
fjärrvärmenätet understiger 20 MW.  
 
Väderutfall, priset på bränslen, ränteläget underhålls- och 
reparationskostnader sam vakanser i fastighetsbeståndet 
är de faktorer som mest påverkar det ekonomiska utfallet 
i bolaget.  
 
Ägardirektivets verksamhetsmål 
 

Att verka för ökad lokal bränsleanvändning.  
Målet är att minska den genomsnittliga oljeförbrukningen 
till under 100 MWh per år. Under 2016 har 95 MWh olja 
i samband med extremt kallt väder i januari samt uppstart 
av huvudpannan, vilket är en procedur som normalt 
kräver oljeeldning. 
Att vara konkurrenskraftiga och ha en attraktiv avgiftsstruktur. 
Vi har oförändrat pris i sex år och därmed sjunker vårt 
pris i förhållande till andra värmeleverantörer/källor. 
Målet kan anses vara uppfyllt. 
 

Samlokalisering av rör med andra media. 
Samlokaliseringsmålet beaktas alltid. Målet är uppfyllt. 
 

Bolagets verksamhet ska vara miljömässigt hållbar. 
Vi har under året investerat i ny produktions- och 
reservkapacitet för att minska vårt oljeberoende till 0. 
Målet får anses vara uppfyllt. 
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Framtid 
Då huvudanläggningen nu kommer upp i 15 års ålder 
kommer vi att behöva byta ut komponenter. Mindre 
haverier har inte inneburit driftsstopp då vi under 2014 
investerat i förstärkt distributionsnät med ledning under 
järnvägen till samhällets norra sida. 
 
Arvidsjaurhem AB 
 
Arvidsjaurhem ska efter affärsmässiga principer och 
likställighets- och lokaliseringsprincip tillgodose behovet 
av bostäder och  lokaler samt i övrigt verkställa 
kommunfullmäktiges intentioner. 
 

Arvidsjaurhem AB förvaltar både bostäder och lokaler. 
Förvaltningen sker i egen regi utom lokalvård som köps 
via entreprenör. 
 
Bolaget har en marknadstäckning på ca 75 % av den 
totala hyresrättsmarknaden i Arvidsjaur. Antalet outhyrda 
lägenheter ligger på 1 % i slutet av 2016. 
 
Mål enligt ägardirektiv 
 
Bolaget har ett särskilt ansvar för  att kommunens ambitioner vad 
gäller bostadsprodduktion uppfylls. 
Målet har uppfyllts då bostadssökande har erbjudits 
boende inom 3 månader. 
 
Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende i samtliga 
kommundelar där bolaget tillhandahåller bostäder 
Målet har uppnåtts genom genomförande av löpande 
underhållsåtgärder 
 
Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya 
medborgare i kommunen 

Målet har uppnåtts då ingen kund behöver vänta mera än 
tre månader på ett önskat boende. 
 
Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala ambition 
kan förverkligas 
Målet har uppnåtts genom att dialog löpande förs med 
socialkontoret och flyktingsamordnare 
 
Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljövänlig 
hållbar utveckling enligt kommunens Agenda 21 
Målet har uppnåtts genom att ständigt ha med ett 
miljötänkande i renoveringar samtidigt som 
energibesparande åtgärder kontinuerligt vidtas. 
 
Framtid 
Bolaget förväntar sig att det goda uthyrningsläget ska 
bestå under kommande år. En alltid aktuell fråga är 
nyproduktion av hyresrätter. Att bygga nytt är fullt 
möjligt med företagets ekonomiska läge, men 
hyreskostnaderna blir höga för hyresgästerna. Detta i sin 
tur gör att investeringen inte blir affärsmässig, något som 
i sin tur är ett lagkrav. 
 
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 
 
Arvidsjaurhem AB har sedan 2008 ett dotterbolag; 
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB.. Fastighetsföretaget har 
till uppgift att äga, bygga och förvalta kommersiella 
fastigheter. 
Någon verksamhet har inte förekommit i bolaget. 
 
 
 
 

. 
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  Kommunen  Sammanställd redovisning 

Resultaträkning (tkr) Not 2016 2015 2016 2015 

Verksamhetens intäkter  230 464 169 719 330 761 260 078 
Verksamhetens kostnader   -613 948 -544 581 -677 186 -602 624 
Av- och nedskrivningar  -14 206 -13 601 -34 709 -31 928 

Verksamhetens nettokostnader 1,2 -397 690 -388 463 -380 944 -374 124 

Skatteintäkter 3          288 172 281 594          288 172 281 594 
Generella statsbidrag och utjämning  130 966 118 734 130 966 118 734 
Finansiella intäkter  1 730 1 057 796 137 
Finansiella kostnader 4 -11 -60 -6 183 -7 868 

Resultat före extraordinära poster  23 167 12 862 32 617 18 473 

Uppskjuten skatt  0 0 0 0 
Skatt på årets resultat  0 0 -1 336 -714 
    0 0 
ÅRETS RESULTAT  23 167 12 862 31 281 17 759 

 

 

 Kommunen  

Kassaflödesanalys (tkr) Not 2016 
 

2015  

    Den löpande verksamheten    
Årets resultat 23 167 12 862  
Justering för av- och nedskrivningar 14 206 13 601  
Reavinst -518 -80  
Reaförlust 0 0  
Ändring av avsättning 0 0  
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster -289 558  
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 36 566 29 064  
    
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -10 636 7 017  
Ökn(-)/minskn(+) förråd -166 48  
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 17 470 2 772  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 234 36 778  

Investeringsverksamheten 5    
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0  
Investering i materiella anläggningstillgångar -38 181 -22 180  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -12 500 -745  
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0 0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 681 -22 925  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån 0 0  
Ökning långfristiga fordringar 0 0  
Nya investeringsbidrag 585 408  
Minskning av långfristiga fordringar 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 585 408  

ÅRETS KASSAFLÖDE -6 862 14 261  

Likvida medel vid årets början 64 055 49 794  
Likvida medel vid årets slut 57 193 64 055  
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  Kommunen  Sammanställd redovisning  

Balansräkning (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31  2016-12-31 2014-12-31  

        
TILLGÅNGAR        

        
A: Anläggningstillgångar        

      
I. Immateriella anläggningstillgångar 6 0 0 59 119 

      
II. Materiella anläggningstillgångar 7     
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar  189 758 172 205 432 578 449 323 
 2. Maskiner och inventarier  26 600 20 084 113 871 95 691 
 3. Övriga materiella tillgångar  8 8 2 852 8 

      
Summa  216 366 192 297 549 301 545 141 

      
III. Finansiella tillgångar 8 58 195 45 694 8 458 2 986 

      
B. Omsättningstillgångar 9     

      
1. Förråd mm  966 799 4 275 5 026 
II. Fordringar  47 992 37 357 44 800 51 026 
III. Kortfristiga placeringar      
IV. Kassa och bank 10 57 193 64 055 61 288 60 086 

      
Summa  106 151 102 211 110 363 116 138 

        
Summa tillgångar  380 712 340 202 668 181 664 265 

        
Eget kapital avsättningar och skulder        
      
 A. Eget kapital      

      
 Eget kapital 11 244 228 221 061 243 953 221 451 
 Därav Resultattutjämningsreserv  32 031 17 575 17 575 12 800 
Därav årets resultat  23 167 12 862 17 756 16 033 
Därav uppskrivning finansiell anläggningstillgång  4 746 4 746 4 746 0 

      
B. Avsättningar      

      
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 6 744 6 338 6 338 4 379 
Uppskjuten skatt    1 967 2 113 
II. Andra avsättningar  1 594 2 307 2 307 3 883 

        
C. Skulder        

      
I. Långfristiga skulder 13 7 745 7 546 297 684 315 367 
II. Kortfristiga skulder 14 102 401 102 950 115 932 117 072 

       
Summa eget kapital avsättningar och skulder  380 712 340 202  668 181 664 625 

        
ANSVARSFÖRBINDELSER 15 473 688 469 215 197 165 205 401 
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Noter: 
 Kommunen 

    Noter till resultaträkningen 2016 2015 

 
NOT 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr) 

  

Verksamhetens intäkter   
Konsumtionsavgifter 23 655 20 988 
Barnomsorgsavgifter 3 520 3 248 
Äldreomsorgsavgifter 4 089 3 707 
Interkommunala ersättningar 7 619 8 876 
Hyror och arrenden 17 055 17 055 
Försäljning 20 146 14 779 
Bidrag 117 995 62 735 
Övriga intäkter 36 385 38 331 

Summa verksamhetens intäkter 230 464 169 719 
   

Verksamhetens kostnader   
Löner 281 938 260 688 
Sociala avgifter enligt lagar och avtal 108 546 100 441 
Pensionsutbetalningar 40 860 15 539 
Fastigheter och inventarier 4 211 4 098 
Material 30 980 26 359 
Tjänster 94 406 91 058 
Bidrag 50 000 42 536 
Övrigt 3007 3 862 

Summa verksamhetens kostnader 613 948 544 581 
   

 
Den sammanställda redovisningens fördelning av kostnader och intäkter  
(exkl. elimineringar, avskrivningar och finansiella poster) 
 

 2016 2015 
 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt 
     
Arvidsjaurs kommun 613 948 230 464 544 581 169 719 
Arvidsjaurs kommunföretag AB 371 359 332 283 
Arvidsjaurhem AB 37 967 60 758 40 737 60 456 
Arvidsjaurs Flygplats AB 37 640 41 280 34 401 37 084 
Arvidsjaur Energi AB 18 395 29 332 18 025 27 995 
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 1 0 8 0 

SUMMA 708 322 362 193 638 084 295 537 
 
Koncernintern försäljning 2016 2015 
 Köpare Säljare Köpare Säljare 
     
Arvidsjaurs kommun 30 224 5 934 21 533 5 511 
Arvidsjaurs kommunföretag AB 228  206  
Arvidsjaurhem AB 4 118 10 281 3 525 9 890 
Arvidsjaurs Flygplats AB 509 14 934 706 5 619 
Arvidsjaur Energi AB 1 079 5 009 1 038 5 988 
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB     

Brutto 36 158 36 158 27 008 27 008 
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 Kommunen Sammanställd redovisning 

Noter till resultaträkningen 2016 2015 2016 2015 

     
NOT 2 Jämförelsestörande poster     
Kostnader     
Statsbidrag till flygplatsdrift 8 786 0 0 0 
Pensionsinlösen 29 947 4 318 29 947 4 318 
 38 733 4 318 29 947 4 318 
Intäkter     
Statsbidrag till flygplatsdrift 8 786 0 0 0 
Återbetalda försäkringspremier AFA 0 4 270 0 4 270 
Vinst vid försäljning av fastigheter mm 518 8 518 8 
Summa 9 304 4 278 518 4 278 
 
 

    

Avskrivningar     
Avskrivning enligt plan 14 180 13 596 34 683 31 923 
Nedskrivningar 26  26  
Förlust vid försäljning  5  5 
Summa  14 206 13 601 34 709 31 928 
Under året har arbetet med att införa komponentavskrivningar 
startats. Mallar  är framtagna där komponenter för gruppen 
skolfastigheter har beräknats.  Den nya modellen införs fullt ut 
2015. 

    

NOT 2 Pensioner (tkr)     
Inklusive löneskatt     
Utbetalda pensioner  10 913 12 672 10 913 12 672 
Individuell del 45 134 15 071 45 134 15 071 
Avsättningar 405 1 959 405 1 959 
Försäkrad del 2 494 2 867 2 494 2 867 
Summa 58 946 32 569 58 946 32 569 
 
 
NOT 3 Skatteintäkter och generella statsbidrag (tkr) 

    

 

Egna skatteintäkter     

Kommunalskatt preliminära intäkter 289 221 281 815 289 221 281 815 
Slutavräkningsdifferens föregående år  270  270 
Preliminär slutavräkning redovisningsåret -1 049 -491 -1049 -491 
Mellankommunal skatteutjämning     
Summa  288 172 281 594 288 172 281 594 
     
Avräkningsbelopp per invånare kr     
Preliminär slutavräkning året innan 42 24 42 24 
Slutavräkningsdifferens     
Preliminär slutavräkning innevarande år -206 282 -206 282 
     
Generella skatteintäkter     
Inkomstutjämning 63 155 58 212 63 155 58 212 
Kostnadsutjämning 31 274 29 801 31 274 29 801 
Strukturbidrag 16 014 16 807 16 014 16 807 
Regleringsbidrag -221 -251 -221 -251 
Bidrag LSS 4 957 2 565 4 957 2 565 
Kommunal fastighetsavgift 11 119 11 111 11 119 11 111 
Extra flyktingbidrag 4 295 489 4 295 489 
Summa 130 966 118 734 130 966 118 734 
 
NOT 4 Finansiella kostnader och intäkter 
 I kommunens finansiella intäkter ingår borgensavgift på lån för Arvidsjaurhem AB med 693 tkr samt Arvidsjaurs Energi AB 
med 282 tkr. 
.  
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Noter till balansräkning och finansieringsanalys     
 
NOT 6 Immateriella anläggningstillgångar 
 

De immateriella anläggningstillgångarnas värde i kommunen skrevs ner under 2007 utifrån rekommendation 12.1  
Immateriella tillgångar i bolagen finns hos Arvidsjaur Flygplats AB och avser utvecklingskostnader.  
 

Immateriella tillgångar 
Kommunen Sammanställd 

redovisning 
  2016 2015 2016 2015 
Internt Ingående anskaffningsvärde 0 0 5 297 5 297 
upparbetade Ingående investeringsinkomster/bidrag 0 0   

 Årets investeringsutgifter/köp 0 0   

 Årets investeringsinkomster 0 0   

 Försäljningar/utrangeringar 0 0   

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 5 297 5 297 

 Avskrivningar     

 Ingående avskrivningar 0 0 -1 674 -1 614 

 Årets avskrivning   -59 -60 

 Utgående nedskrivningar 0 0 -3 564 -3 564 

 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 

 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 59 

      

 
Finansiella leasingavtal 
Inga avtal redovisas som finansiella i kommunkoncernen.  
 
NOT 7 Materiella anläggningstillgångar  
 
 Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Pågående investeringar avskrivs ej. Kommunens investerings-
bidrag har korrigerats från och med år 1998. Investeringsbidrag för koncernen har inte korrigerats. Fr o m 2015 
tillämpas komponentavskrivning på nya anskaffningar. Befintliga avseende skolfastigheter har omräknats. 
   

Materiella anläggningstillgångar (tkr) 
Kommunen Sammanställd 

redovisning 
  2016 2015 2016 2015 

Byggnader  Ingående anskaffningsvärde 416 236 401 165 868 379 845 830 
och mark      
 Årets investeringsutgifter/köp 28 141 15 071 35 946 22 709 
 Årets investeringsinkomster     
 Försäljningar/utrangeringar -97  -712  
 Uppskrivning     
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 444 280 416 236 903 613 868 539 

 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -244 031 -233 684 -434 855 -414081 
 Försäljningar/utrangeringar   390  
 Återförda avskrivningar     
 Årets avskrivningar -10 491 -10 347 -21 906 -21 880 
 Nedskrivning   -2 516  
 Utgående ackumulerade avskrivningar -254 522 -244 031 -458 887 -435 961 

  189 758 172 205 444 724 432 578 

Pågående Ingående anskaffningsvärde 0 0 2 844 17 566 
 Årets investeringsutgifter/köp 0 0 2 128 5 920 
 Årets färdigställda 0 0 -2 229 -20 642 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 2 743 2 844 
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Maskiner och  Ingående anskaffningsvärde 17 302 15 406 148 808 135 938 
andra tekniska Ingående investeringsinkomster/bidrag   -12 680  
anläggningar Årets investeringsutgifter/köp 1 021 2 459 6 347 15 814 
 Årets investeringsinkomster     
 Försäljningar/utrangeringar  -563  2 404 
 Uppskrivning     
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 323 17 302 142 475 148 808 

 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -9 592 -9 183 -64 371 -61 293 
 Försäljningar/utrangeringar  464 12 680 2 273 
 Återförda avskrivningar     
 Årets avskrivningar -750 -873 -5 359 -5 351 
 Nedskrivningar     
 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 342 -9 592 -57 050 -64 371 

 Utgående planenligt restvärde 7 981 7 710 85 425 84 437 

 
Inventarier och  Ingående anskaffningsvärde 78 008 74 026 132 099 122 991 
verktyg Ingående investeringsinkomster/bidrag   -1 496  
 Årets investeringsutgifter/köp 9 120 4 351 14 188 12 513 
 Årets investeringsinkomster   0 0 
 Försäljningar/utrangeringar/korr -505 -369 -1 061 -3 405 
 Uppskrivning   0 0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 86 623 78 008 143 730 132 099 

 Avskrivningar     
 Ingående avskrivningar -65 626 -63 583 -113 158 -110 616 
 Försäljningar/utrangeringar  338 15 152 4 858 
 Återförda avskrivningar fusion   -1 919 -2 781 
 Årets avskrivningar -2 370 -2 381 -5 078 -7 218 
 Nedskrivningar 0  0 0 
 Utgående ackumulerade avskrivningar -67 996 -65 626 -106 169 -113 158 

 Utgående planenligt restvärde 18 627 12 382 37 661 29 442 

SUMMA  216 366 192 297 549 383 549 301 

 
NOT 8 Finansiella tillgångar (tkr) 

 Kommunen Sammanställd 
redovisning 

 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
     
Aktier och andelar 785 785 1 334 1 051 
Aktier och andelar kommunägda företag 100 100 0 0 
Kommuninvest insatser 5 836 5 836 5 836 345 
Långfristiga fordringar AKAB 37 686 37 686 0 0 
Långfristiga fordringar AFAB 12 500 0   
Förlagslån Kommuninvest. 1 288 1 288 1 288 1 288 
                                                                        
Summa 

58 195 45 695 8 458 2 684 

 
Aktier Kommunägda företag: Arvidsjaur Kommunföretag AB är 100 tkr. 
Kommunens långfristiga fordran avser Kommunföretag AB, som fått ett lån motsvarande värdet av övertagna aktier i 
kommunala bolag vid bildandet av moderbolaget. Beloppet var  16 586 tkr vid övertagandet år 2004. Resterande belopp är 
fordran på lån i samband med utökning av aktiekapitalet i dotterbolagen.  Övrig långfristig fordran i koncernen avser HBV 
ekonomisk förening. 
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NOT 9 Omsättningstillgångar (tkr) Kommunen Sammanställd redovisning 
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
     

Förråd, lager 966 799 4 275 4 275 
     
Kundfordringar 6 399 6 503 9 407 10 736 
Fordringar hos koncernföretag  4 564 4 443 0 0 
Statsbidragsfordringar 19 026 9 576 19 026 9 576 
Upplupna skatteintäkter 3 199 3 531 3 680 3 680 
Interimsfordringar 10 094 9 652 15 208 15 208 
Övriga fordringar 4 710 3 922 4 493 5 582 
Summa 48 958 38 156 56 089 49 057 

     
 
Not 10 Likvida medel 
Större delen av Kommunkoncernens likvida medel finns placerande på koncernkonto hos Sparbanken Nord  
Total checkkredit för kommunkoncernen 50 Mkr Nyttjad del hela koncernen 2015-12-31 var 2,3 Mkr ( 2015 4 Mkr)  
Övriga likvida medel finns på plusgirokonton i Nordea med koncernlimit om 20 Mkr samt i kontantkassor. 
 
   
NOT 11 Eget kapital (tkr) Kommunen Sammanställd 

redovisning 
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital exkl nedanstående delar 184 474 190 624 207 367 203 876

Direktbokning mot eget kapital 4 746 4 746 4 746 4 746
RUR 31 841 17 575 31 841 17 575
Årets resultat 23 167 12 862 31 281 16 701
    
Utgående balans 244 228 221 061 275 235 242 898

 
 
Not 11b Eget kapital i 
koncernbolagen (tkr) 
 

Aktie- 
kapital 

Eget kapital 
i bolagen 

Värde i 
moder- 
Bolaget 
AKAB 

Resultat 
före 

konsoli-
dering 

 

     
Arvidsjaur kommunföretag AB 100 16 258 0 24 
Arvidsjaurs Energi AB 10 000 13 755 10 206 31 
Arvidsjaurhem AB 2 760 30 954 33 386 4 983 
Arvidsjaurs Flygplats AB 13 600 12 243 7 669 64 
Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB 1 000 1 000 0 0 
SUMMA 27 460 74 210 51 261 5 102 

 
 
NOT 12 Avsättningar – kommunen (tkr) 
    

 Kommunen Sammanställd redovisning 
Specifikation - avsatt till pensioner 2016          2015 2016           2015 

Särskild avtals- ålderspension 
förtroendevalda 1 796 1 287 1 796 1 287 
Förmånsbestämd kompl. pension 0 0 0 0 
Ålderspension 3 631 3 814 3 631 3 814 
Pension till efterlevande 0 0 0 0 
Summa pensioner 5 427 5 101 5 427 5 101 

Löneskatt 1 317 1 238 1 317 1 238 
SUMMA 6 744 6 338 6 744 6 338 
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Antal personer med avtalad pension 3 ( 3 st 2014) 
Antal personer med avtal förtroendevalda (PBF) 2 ( 2 st 2014) tas upp under avsättningar. 
Inget särskilt avtal om pensioner finns i kommunkoncernen 
Beräkningsgrund för försäkringar framgår av avsnittet Redovisningsprinciper. 
 
 Kommunen Sammanställd redovisning 
Specifikation – övriga avsättningar 2016          2015 2016           2015 
     

Donerade medel 28 28 28 28 
Avsättning för sanering Moskosel 0 600 0 600 
Vittjåkk  500 0 500 0 
Avgångsarvoden 0 575 0 575 
Prestationsersättningar 0 0 0 0 
Praktikantmedel 0 0 0 0 
Insatser Arvidsjaurs byar 1 066 1 104 1 066 1 104 
SUMMA 1 594 2 307 1 594 2 307 

 
Not 13 Långfristiga skulder (tkr) 
 
Specifikation av långfristiga skulder: 
 

 
Skulder till kreditinstitut 

 
2016 

 
2015 

Ränta 
amortering i 

borgen 

Borgen 
limit 

2016-12-31 
Skulder till kreditinstitut 
 

    

Kommunen 0 0   

Arvidsjaurs Energi AB 73 525 75 350 2 500 89 100 
Arvidsjaurhem AB 177 700 178 700 4 000 268 000 
Arvidsjaur Flygplats AB 30 862 36 088 1 000 40 000 

     
Belopp vid årets utgång 282 087 290 138 7 500 397 100 
     

 
Nyttjad koncernkredit ingår ej. Kommunfullmäktige har fattat borgensbeslut med en övre gräns för borgensbeloppet. Ovan 
redovisas borgens samt den del som nyttjats. I borgensbeloppet ingår även upplupen ränta 2016 samt amorteringar för 2016. 
 
Arvidsjaur kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida borgensförbindelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett  regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan på medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Arvidsjaurs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 Mkr och totala tillgångar 
till 338 153 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 341 Mkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 333 Mkr.  
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Förutbetalda investeringsbidrag Kommunen Sammanställd redovisning 

 2016-12-31 2014-12-31 2016-12-31 2015-12-31

    
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år    
Investeringsbidrag 7 745 7 546 7 745 7 546
 Därav årets bidrag 585 408 585 408
Återstående antal år (vägt snitt) 19 16 19 16
    
Anslutningsavgifter 0 0 0 0
Återstående antal år (vägt snitt) 0 0 0 0

    
  Summa förutbetalda intäkter 7 745 7 546 7 745 7 546

 
NOT 14 Kortfristiga skulder (tkr) 
 

Kortfristiga skulder Kommunen Sammanställd redovisning 
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

    
Skulder till kreditinstitut 0 0 2 226 2 226
Leverantörsskulder 21 395 11 779 29 748 24 820
Skatter och avtalsenliga avgifter 14 277 12 280 14 552 14 004
Pension individuell del  17 328 16 659 17 328 16 659
Skulder till personalen 32 428 30 559 32 428 30 559
Skuld till koncernbolag 25 731 19 080 0 0
Övriga skulder 303 96 1 988 96
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 939 12 497 18 304 27 664
    
Summa 120 401 102 950 116 574 116 028

 
Not 15 Ansvarsförbindelser (tkr) 
Ansvarsförbindelse, pensioner              
inklusive löneskatt 

Kommunen Sammanställd redovisning 

 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

     

Ingående Ansvarsförbindelse 196 713 205 438 196 713 205 438 
Extra inlösen -29 947 -4 318 -29 947 -4 318 
Pensionsutbetalningar -11 362 -11 031 -11 362 -11 031 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 528 3 795 2 528 3 795 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 
Förändring av löneskatt 0 0 0 0 
”Bromsen” 0 0 0 0 
Aktualisering -845 1 235 -845 1 235 
Övrigt 1 459 522 1 459 522 
Förtroendevaldas ansvarsförbindelse 1 640 1 072 1 640 1 072 
Utgående Ansvarsförbindelse 160 186 196 713 160 186 196 713 
Överskottsfond 1 364 1 346 1 364 1 346 

 

Övriga ansvarsförbindelser    
Pensionsförbindelser ej redovisade på annat sätt: 0 tkr.  
Kapitaltäckningsgaranti Arvidsjaur Energi AB Kf § 14/01  
Borgensåtaganden för småhus ingår i ansvarsförbindelsen med 452 tkr (452 tkr 2015) 
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Innehav av övriga aktier och andelar (tkr) 
Specifikation 

 2016-12-31 2015-12-31  

Kommunen Kommunaktiebolaget 2 2 
 Inlandsbanan AB 180 180 
 Invest i Norrbotten AB 3 3 
 Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 192 192 
 IT Norrbotten AB 34 34 
 Piteå Turistservice AB 20 20 
 Norrbottens Energikontor 10 10 
 Abborrträsk Folkets hus 5 5 
 Expolaris 3 3 
 Inlandskommunernas ek. för 30 30 
 Piteå älv ek förening 50 50 
 Sveriges Campingvärdars riksorganisation 6 6 
 Kommuninvest ek. förening 5 836 5 836 
 Övre Norrlands Kreditgarantiförening 100 100 
 Kommuninvest förlagslån 1 288 1 288 
 Moskosel Petrol ek. förening 150 150 
 Summa 7 909 7 909 

Arvidsjaur Energi AB Storälgen AB u.b. 
 

9 9 
    
Arvidsjaurhem AB SABO, byggandsförsäkringsbolag 381 381 
 HBV ekonomisk förening 35 49 
    
 SUMMA 8 776 8 458 

 
 
Förvaltade fonder  
 

 

 
  

 
Tillgångar kronor 

  
2016-12-31 

 
2015-12-31 

    
    
Vikar Strömbergs donationsfond  12 948 12 857 
Oskar Nilssons donationsfond  109 686 108 911 
Svea Karlssons donationsfond  236 630 234 958 
Stiftelsen Arkens donationsfond  242 535 240 821 
Inlandets konstfond  237 673 235 994 
Rolf Steinwalls fond för unga musiker  166 808 165 630 
Gunhild Steinwalls fond för unga musiker  207 814 206 223 
SUMMA  1 214 094 1 205 393 
Fondernas tillgångar består av likvida medel placerade i 
bank 
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Upplysningar om 
redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:  
 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. 
 
Sammanställd redovisning 
 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har minst 20 % 
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning.  
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 
framgår av figur på sidan 4. 
51 
Upplysningar om redovisningsprinciper 
 
Jämförelsestörande poster 
 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 
förekommande och överstiger 1 Mkr. Dessutom 
redovisas alltid kommunens realisationsvinster och 
förluster vid fastighetsförsäljningar.  
 
 

Intäkter 
 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med re-
kommendation RKR 4.2. I bokslutet ingår en av SKL 
publicerad nyprognos i februari som pekar på ett utfall 
som avviker från tidigare prognos med -246 tkr. 
 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 
2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de 
reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för 
tidigare år har omräknats enligt den nya principen. 
 
Kostnader 
 

Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och på-
gående arbeten görs emellertid inga avskrivningar 
 

 
 

 
Avskrivningstider 
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i kom-
munen:  

  
Byggnader 20-50 år  
Anläggningar 20-33 år 
Ledningar 33 år 
Vattenverk, reningsverk 20-33 år 
Gator och vägar, belysning 20-33 år 
  
Fordon och maskiner 5-10 år 
Inventarier 3-10 år 
  

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respek-
tive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på 
den närmast lägre avskrivningstiden. Komponent-
avskrivning tillämpas inte. 
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. 
investering i annans fastighet) används den planerade 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. 
52 

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 
100 000 kr och en nyttjandeperiod understigande 10 år 
görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, 
vilken därmed kan avvika från kommunens normala 
avskrivningstider. 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns om-
ständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. 
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisations-
förändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars 
nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år eller lägre 
och det bokförda restvärdet understiger  
100 000 kr. 
 
För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år 
görs dock alltid en omprövning vid större reparations – 
eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av 
ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny 
bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid 
om den bedöms vara kortare. 
Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den normalt 
inte. 
 

Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investering 
 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr och 
gäller som gemensam gräns för materiella och immate-
riella tillgångar och därmed också för finansiella leasing-
avtal. 
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Ny metod för avskrivning fr o m 2015 
 
Med den nya metoden skall anläggningstillgångarna 
indelas i olika komponenter där varje komponent får en 
bedömd ekonomisk livslängd. 
Skillnaden mot dagens sätt att göra avskrivning är främst 
att man i dagens system betraktar utbyten som 
driftskostnad. Fr o m 2015 betraktas utbyten som en 
investering. i Samband med detta utrangeras den utbytta 
delen. 
Komponentavskrivning har påbörjats gällande 
skolfastigheter. 
 
Finansiella tillgångar 
 

De finansiella tillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet. 
 
Leasing 
Inga finansiell leasingavtal finns redovisade i kommunen 
eller hos kommunens bolag. 
 
Avvikelse mot redovisningsprincip 
Årsredovisningen saknar sammanställning  över ej upp-
sägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre 
år. 
 
Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Anskaffningsvärde 
Investeringsbidrag, och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 
2010 upp som en förutbetald intäkt under långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens nyttjande 
period. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade 
det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har 
omräknats enligt den nya principen. 
Investeringar belastas inte med ränta under byggtiden. 
 

 
Avvikelse mot redovisningsprincip 
 
Kommunen redovisar tomtmark som anläggningstillgång. 
Marken värderas till nettoanskaffningskostnaden.  
 
Avsättningar 
 

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-
munen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden 
för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt BFN K2. 
54 

Förpliktelser för särskild avtals/ålderspensioner som inte regleras 
enligt RIPS07 . 
 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspe-
nsion redovisas som avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 
redovisas som ansvarsförbindelse. 
 
Övriga avsättningar består av ännu ej utbetalda 
avgångsarvoden samt avsättningar för åtgärder som man 
förpliktat sig att utföras under kommande år. 
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Bilaga - Uppföljning av översikts- och tillväxtplanen 
 
Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

Effektivisera den kommunala verksamheten för att 
minska kostnaderna. 

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. 
Arbetet med övertaganden av tvätt från äldreomsorgen och 
bildandet av bilpool är i gång. Beräknad start: tvätt feb/mars 2017, 
bilpool sommaren 2017 

BoU: Förvaltningen jobbar ständigt med att effektivisera 
verksamheterna framför allt med hänsyn till den för närvarande 
ökande volymen inom verksamheterna och det rådande ekonomiska 
läget för kommunen. Ökad kostnadsmedvetenhet och adekvata 
ekonomi- och uppföljningssystem bidrar i stort till att ”läckor” kan 
upptäckas i tid och åtgärder därmed vidtas. 

Soc: Vi arbetar hela tiden med effektivisering, bl a personalplanering 
med Time Care som redskap.Analys från RKA 2015 visar att 
Arvidsjaurs äldreomsorg är 100 % effektiv utifrån förutsättningarna. 

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

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. 
Kultur och integration informerar i en stående annons i 
annonsbladet, facebook, via hemsida, affischer  och i vissa fall 
direktinformation till olika grupper. Öppna dialogmöten har hållits 
under 2016.  

Soc: Hemsidan har gjorts om Socialnämnden har bjudit in 
allmänheten till tema vid varje nämndstillfälle. 
Förbättrat tillståndsgivning och tillsyn inom alkohollagens område. 
Allmänheten har bjudits in till föreläsningar på kvällstid. 

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

KS: Kultur och integration har sedan länge en väl fungerande 
samverkan med förskola och skola samt med äldreomsorgen. 

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

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. 
Eftersom det är samma plattform i hela Norrbotten, kan tjänster 
utvecklade i en kommun enkelt återanvändas i en annan kommun. 
Kultur och integration samverkar sedan tidigare främst med 
Arjeplog, bl a genom kulturutbyte, försäljning av musiklärartjänster 
och visst ungdomsutbyte. Gemensamt bildarkiv med Arjeplog, 
Sorsele och Malå genom projekt som förvaltningen drivit. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

BoU: De långa avstånden mellan inlandets kommuner är många 
gånger en bidragande anledning till att samordnade tjänster är svåra 
att genomföra eller upprätthålla.  Med modern teknik med 
möjligheter till bredbandsuppkoppling etc. blir samverkan inom 
andra än rent personella områden möjligt. 
Förvaltningen samverkar med angränsande kommuner inom ett 
antal områden bland annat Gymnasieelever från Sorsele och Malå. 
Försäljning/köp av specialisttjänster till Arjeplog. SAMLA-projektet 
tillsammans med Sorsele, Arjeplog och Malå som går ut på att skapa 
utbildningar för de som står långt ifrån arbetsmarkanden. SAMLA 
finansieras till största delen av EU-medel. Yrkesutbildningar inom 
kommunala vuxenutbildningen tillsammans med samma kommuner 
som ingår i SAMLA. Etablering av en ungdomsmottagning för 
åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans med Piteås och Arjeplogs 
kommuner och Hälsocentraler. 

Soc: Familjerådgivning tillsammans med 5 kommuner. 
Personligt ombud med Arjeplog. 
Vi säljer tjänster inom missbruk och psykisk ohälsa. 
Etablering av en ungdomsmottagning för åldrarna 12 till och med 24 
år tillsammans med Piteås och Arjeplogs kommuner och 
Hälsocentraler. 

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

KS: Bokcaféer, knattebio med knorr, kulturarrangemang med olika 
innehåll för små och stora, bio, föreläsningar, konstutställningar, 
teater, konserter mm.  Kulturskolans olika uppvisningar. Vi stöttar 
föreningar att ordna olika former av aktiviteter tex stickcaféer, 
”samvarocaféer, söndagsdans, språkcafé. Mycket är avgiftsfritt, en 
del kostar men allt är offentligt. 

Soc: Vi strävar efter att göra alla våra allmänna utrymmen tillgängliga 
för alla, bl a genom den årliga julmässan på Ringelsta. IFO 
medverkar med 25 % socialsekreterare på Humlan. 

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

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. 

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

  

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

KS: Under 2016 hade vi ett mångfaldsår med föreläsningar, 
utbildningar, kulturarrangemang på temat. Arbetet fortsätter. 

BoU: Skolan är en naturlig inkörsport för nyanlända och här arbetar 
förvaltningen aktivt med att påskynda de ungas integration till 
samhället. Förskolan tar snabbt emot nyanlända barn och stöttar 
vårdnadshavare med inskolning i verksamheten. Asylsökandes barn 
har rätt till 15-timmars plats från 3-års ålder. I grundskolan anordnas 
förberedelseklass för att succesivt underlätta övergång till ordinarie 
undervisning. Undervisning i svenska utanför ordinarie skoltid 
erbjuds såväl äldre som unga.  

Soc: Många nyanlända får praktik och senare arbete inom vård och 
omsorg där integration blir en naturlig följd. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

KS: Deltagande i både Stadsnätsforum och Norrbottens e-nämnd. 

BoU: Skolan styrs och regleras av lagstiftning vilket gör att 
bevakning och anpassning till förändringar i statens propåer är 
nödvändigt och högprioriterat. Regelbundna studiebesök på andra 
skolor, nationella och regionala konferenser, utbildningar, övriga 
utbyten prioriteras och bidrar till inspiration för ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete.  

Soc: Pågår, både i form av nätverksträffar men mest genom att vi tar 
del av olika nyhetsbrev, hemsidor mm. 

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

KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. 

BoU: Se text till rekommendationen –Samverkan med angränsande 
kommuner. 

Soc: Se text till rekommendationen –Samverkan med angränsande 
kommuner. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas 
ytterligare. 

KS: AME har påbörjat ett arbete med att stärka samverkan med AF. 

Soc: Ungdomssatsningen, samarbete inom ramen för OSA-offentligt 
skyddat arbete, KOFA. Ny LÖK på gång. 

Samarbetet över kommuns-, läns- och nationsgränser 
bör fördjupas för att utveckla och stärka miljöer för 
utbildning och innovation. 

Se text under rekommendationen - Samverkan med angränsande 
kommuner bör utökas, med stora vinster för alla inblandade som 
följd. 

Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges hög 
prioritet. 

KS: En omorganisation är föreslagen. 

Årligt återkommande besiktningar av ute- och 
innemiljö ska säkerställa god miljö för barn och unga. 

BoU: Ett flertal av skolornas utemiljöer är i behov av ansiktslyft. 
Kommunen har erhållit statsbidrag från Boverket och ett arbete för 
att förbättra utemiljöerna är påbörjat, där är skolornas utemiljöer en 
del.  
Genom det ökade antalet barn både inom förskola som grundskola 
är behovet av utökade undervisnings- och förskolelokaler akuta. 
Trånga gemensamhetsutrymmen såsom kapprum och matsalar 
skapar också ogynnsam innemiljö. Ett arbete pågår nu tillsammans 
med samhällsbyggnad att förbättra och öka lokalytor och övrig 
innemiljö både vad gäller Ringelskolan/Tallbacka och förskolan. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

Kommunen ska verka för säkra skolvägar och 
skolskjutsar.  

BoU: Detta arbete pågår kontinuerligt genom dialog med 
Länstrafiken, Regionala trafikmyndigheten och våra upphandlade 
skolskjutsutförare. Kommunen uppdaterar avtalsunderlag utifrån nya 
regler och ny teknik. Förvaltningen använder ett varningssystem 
med blinkande röda lampor från Amparo på de större vägarnas 
hållplatser. Vi har ledsagning av barn över väg på vissa linjer och 
ibland skoltaxi vid hämtning eller lämning där trafikmiljön bedöms 
som farlig.   

Tidiga insatser som utbildning, 
arbetsmarknadsinsatser och fritidssysselsättning bör 
prioriteras. 

BoU: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i kommunen 
inom Ungdomssatsningen (Delegationen unga till arbete) där 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, individ- och 
familjeomsorgen och gymnasieskolan ingår. Tillsammans med 
elevhälsan, Pärlan, hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
specialpedagogisk skolmyndigheten, individ- och familjeomsorgen 
arbetar förskola och skola med Tidiga insatser för barn och unga. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har en överenskommelse att 
arbeta enligt Norrbus-metoden med socialtjänst, hälsocentral och 
barn- och ungdomspsykiatrin 

Soc: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i kommunen inom 
Ungdomssatsningen (Delegationen unga till arbete) där 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, och gymnasieskolan 
ingår. Elevhälsan, Pärlan, hälsocentralen, barn- och 
ungdomspsykiatrin, specialpedagogisk skolmyndigheten, förskola 
och skola , IFO arbetar med Tidiga insatser för barn och unga. 
Socialförvaltningen har en överenskommelse att arbeta enligt 
Norrbus-metoden med socialtjänst, hälsocentral och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

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

KS: Ansökan om bidrag från LST/Jordbruksverket för 
bredbandsutbyggnad. 

Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget 
och flygplatsen. 

  

Infrastruktur och markplanering bör anpassas för 
besöksnäringen. 

  

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

  

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

MBHN och KS: Nämnderna har tillsammans  arbetat fram nya 
riktlinjer för skyltning. Utgångspunkten för översynen har varit att 
skapa riktlinjer som bidrar till att vårt samhälle ska upplevas som 
trivsamt, välordnat och välskött. De båda nämnderna arbetar nu 
tillsammans för att implementera skyltpolicyn. Samarbete med 
Skellefteå Kraft pågår för att sätta upp laddstolpar för elbilar i 
Arvidsjaur centrum. Den första stolpen förväntas sättas upp under 
första halvåret 2017. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

KS: Kommunen har tillsammans med olika företag genomfört en 
stadsvandring för att lyfta fram förbättringsområden. En 
sammanställning av vad som framkom har gjorts och arbetet med 
den fortsätter. 

Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden 
och lekytor. 

KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla området 
runt Nyborgstjärn. 

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

  

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

  

Entreprenörskap ska ingå i all utbildning.  BoU: Förvaltningen arbetar med ett entreprenöriellt lärande vilket 
ökar barns och elevers inflytande, kreativitet, ansvarstagande och 
utveckling. På Gymnasiet finns sedan ett par år tillbaka ett Ung 
företagsamhet projekt (UF). Här har Eleverna samarbete med 
Företagarna i Arvidsjaur i form av ”Draknästet” där de presenterar 
sina affärsidéer och får råd och tips av företagare. På Rotary har de 
presenterat sina företag under en lunch. Stipendium av Rotary 
tilldelades Straight outta Sapmi UF som också vann pris på den 
regionala UF-mässan för bästa affärsplan. Till final i bästa affärsplan 
gick även North Care UF och Give life UF. Vidare fick Le Mek UF 
tredjepris för bästa monter. Alla företag har haft rådgivare från 
näringslivet i Arvidsjaur. Färdigheter som UF-året ger är av stor vikt 
för eleverna. De blir representanter för sig själva, företaget och 
varumärket. UF-året ger därför en tyngd för eleverna och de lär sig 
bland annat att ta kontakt med samhället utanför skolan med 
rådgivare, leverantörer, kunder, banken samt att skapa nätverk. För 
eleverna handlar det om att förverkliga en idé, testa dess hållbarhet 
och stå upp för sina tankar, sin produkt och sitt varumärke. De lär 
sig entreprenörskap, att samarbeta och att driva egna projekt. 

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

BoU: Beslut har tagits om en genomlysning av grundskolans 
verksamhet och förslag på eventuella åtgärder i syfte att förbättra 
elevernas resultat och ranking i de nationella jämförelserna. 
Genomlysningen utförs av extern konsult som anlitats av 
kommunfullmäktige. Redovisning av genomlysningen kommer att 
ske under mars månad 2017. 

Vid verksamhetsförändringar (ökningar/minskningar) 
ska hänsyn tas till samordningsvinster genom 
tillskapandet av större enheter. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg. BoU: På samtliga utbildningsnivåer samt förskola har förvaltningen 
under de senaste åren prioriterat och genomfört en omfattande 
uppgradering och nyanskaffning av digitala verktyg. Ett 
tilläggsäskande för 2017 års investeringar är inlämnat. Om detta 
äskande blir till beslut ligger förvaltningen i fas för att kunna uppnå 
skolverkets förslag om digitalisering. Alla elever från åk 4- 9 samt 
gymnasiets nationella program har 1-1. Utbyggnad från 
halvklassuppsättning till helklassuppsättning i åk 1-3 planeras så 
också fler digitala verktyg i förskoleklass, fritidshem och förskola. 
Här kommer troligtvis skolverkets krav att landa på fem barn per 
digital enhet och även här har vi en plan hur detta succesivt ska 
kunna uppnås till 2020. Elever inom Språkintroduktion (och kanske 
även SFI) skall kartläggas i olika ämnen samt att eleverna inom 
Språkintroduktionen måste erbjudas såväl modermålsundervisning 
som studiestöd på modersmålet. Här planeras för onlinebaserad 
distansundervisning. 

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

BoU: Den kommunala vuxenutbildningen i Arvidsjaur bör även 
fortsatt rikta in sig mot utbildning inom de områden verksamheten 
har sin spets och kvalitativt höga utbildningsnivå. Kommunens 
behov av undersköterskor prioriteras och även olika 
transportutbildningar som leder till arbete. 

Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på alla stadier. BoU: Se text till rekommendationen – Entreprenörskap ska ingå i all 
utbildning 

Internationellt utbyte för och bland unga människor 
bör främjas. 

BoU: Olika former av projekt med internationell inriktning har 
genomförts och andra pågår. Bland annat har Fridhemsskolan 
deltagit i fem internationella utbytesprojekt med länder som 
Frankrike, Danmark, Grönland, Litauen, Lettland, Spanien. Två av 
projekten är finansierade via EU-medel och de andra med bidrag 
från fonder och entreprenörskapande arbete. Med utbytena har 
elever och personal fått ökad kunskap och färdigheter och förståelse 
för andra kulturer samt tränats i att använda digitala verktyg för 
kommunikation. 

Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör 
utökas. 

BoU: Stora svårigheter att rekrytera behörig personal gör att antalet 
tidsbegränsade tjänster är förhållandevis högt. Här ställer skollagen 
krav på behörigheter och legitimation för att få tillsvidareanställning. 
Förvaltningen jobbar i övrigt för att i så stor utsträckning som 
möjligt erbjuda sina anställda heltidstjänster. 

Soc: Största delen av socialnämndens personal har sedan 2010 rätt 
till heltid med möjlighet till deltid. 

Samverkan med vissa utvalda europeiska partners bör 
fördjupas. 

KS: Näringslivsenheten har jobbat för säsongsförlängning gentemot 
FlyCar. 

Kommunen bör på sikt verka för en övergripande 
sammanhållande projektadministration. 

KS: Näringslivsenheten är aktiv i samarbetet Cern. 

Kommunen bör arbeta för arbetskraftsinvandring och 
långsiktig kompetensförsörjning. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

  

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

KS: Näringslivsenheten planerar för insatser under 2017 för 
kontakter för företag i och med ny marknad, inte bara för 
besöksnäringen. 

Lappstaden bör utvecklas turistiskt. KS: En arbetsgrupp har formats bestående av representanter från 
sameföreningen och olika kommunala verksamheter. 

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

KS: Detta är besökskontorets största fokus, även genom projektet 
DCB. Framtaganade av gemensam kommunikationsplan under året 
är en avgörande framgång. 

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

KS: Näringslivsenheten är aktiv i etableringsgruppen som under året 
tagit fram en ny mer konkret ansats. Till detta också aktiv i ett flertal 
initiativ som syftar till just detta, samt jobbar proaktivt med 
utvecklingen av Vittjåkk. Kontinuerlig rådgivning nära företag och 
etablering. 

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

  

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

KS: Deltar i Swedish Laplandproduktmanual för reseagenter, 
Annonsering i Norge och Tyskland. Visnings och pressresor 

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

KS: Stöttat pressresor gentemot fiske journalister. Aktiv rådgivning 
för finansiering av kommande fiskefilm. 

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

KS: Näringslivskontoret har arrangerat tre event under året med just 
detta syfte. 

Kommunen ska verka för en utveckling av 
testnäringen.  

KS: Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet med att utveckla fler 
testbäddar i Norrbotten samt etableringen av tågtestcenter längs 
tvärbanan Jörn – Arvidsjaur. 

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

KS: Kontinuerliga kontakter, samverkan kring besökare och 
anställda. Guidning och informationstillfällen.  

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

KS: Aktivt deltagande i Sidas projekt med partner i Tanzania, 
samrådsorgan för kommun och samebyar samt projektet Utmana 
Urbaniseringen. 

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

KS: Etableringsrådet har tagit omtag och ska agera som strategisk 
proaktiv kraft i etableringsfrågor. Deltagit aktivt i framtagande av 
förslag till ÖTP, samverkan med samhälsbyggnadskontoret 
formaliserat genom frukostmöten och fokusmötesmodell gällande 
nystarter eller etableringar. Rådgivning och katalysator vid 
investeringar 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

Kommunen bör arbeta med att identifiera fler/nya 
affärsmöjligheter. 

KS: Deltar i projektet KRENOVA med målgrupp kreativa näringar. 
Identifierat möjligheter inom tågtestetablering samt 
Tjernfjällstunnelns öppnande. Workshop för att hitta nya 
affärsmöjligheter inom besöksnäring, deltagande i studiebesök till 
Kiruna för att undersöka affärsmöjligheter som kommer ur 
samhällsomvandlingen. 

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

KS: Är en prioriterad del i båda huvudprojekten NBA och DCB, 
vars mål är affärsutveckling genom fler företag och arbetstillfällen. 
Samverkan även med andra aktörer som har olika specialiteter, som 
finansiering eller rådgivning vid innovationer. 

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

KS: Verkligheten är att de flesta små företag, särskilt på landsbygden, 
behöver mer än ett ben för att nå tillräcklig storlek. Detta ingår i 
varje affärsbedömning om verksamheten är affärsmässig. 

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

KS: Speciellt i fråga om arbetet gentemot lokala 
livsmedelsleverantörer är ökning av förädlingsgrad en absolut 
målsättning. 

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

KS: (delvis) I så mån att enheten är aktiv gentemot utveckling och 
etablering av livsmedelsproducenter, som är en areell näring. Dock 
blir det ju inte energiproduktion, men mark tas i bruk som kanske 
legat i träda. 

Säkra befintliga arbetstillfällen samt att successivt öka 
antalet sysselsatta. 

KS: Mer fokus på service till befintliga företag. 

Öka nyttjande av restprodukter. KS: Målsättning med vissa av de utvecklingscase kommunen är aktiv 
inom. 

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

KS: Kommunen stöder projektet Utmana Urbaniseringen som har 
träklustret som främsta målgrupp.  

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

KS: Samiska näringar är utpekade som ett av de prioriterade 
näringarna i projektet NBA. Dock saknas specifikt näringslivsprojekt 
gentemot samiska näringar i dagsläget. 

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

KS: Behovsinventering är gjord gentemot representanter för 
samebyarna. 

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

  

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

KS: Möjliggörande av deltagande på matmässa i HongKong, NOPA, 
studiebesök till Kiruna för företagare med möjlighet att söka affärer i 
och med samhällsomvandlingen. Marknadsföring mot speciellt 
Tyskland och Norge, ökning på den kinesiska marknaden, ökad 
samverkan med nya incomingbyråer. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

  

Kulturmiljöprogrammet bör revideras. KS: Begränsade resurser har gjort att arbetet inte kommit igång. 

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

KS: Arvidsjaurs Landsbygdsråd är bildat och ett första möte har 
hållits. 

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

KS: Under 2016 tillkom ytterligare en servicepunkt. Arbetet i 
landsbygdsrådet kommer att ha visst fokus på detta. 

Kommunen ska stötta byarna i deras 
utvecklingsarbete. 

KS: Här kommer landsbygdsrådet också in. Även 
näringslivskontoret har en viktig roll. 

En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT 
Norrbotten för så kallade byakraftsprojekt runtom i 
länet, så att tröskeln för att kunna bygga ut fiber i 
byarna i vår kommun sänks. 

KS: Ett samarbetsprojekt mellan IT Norrbotten Kalix, Älvsbyn och 
Arvidsjaur har startats, som både ska effektivisera drift av befintliga 
stadsnät, men även vara behjälplig vid projektering och utbyggnad 
mm 

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

KS: Arbetsgrupp bildad via IT Norrbotten för att arbeta med 
mobila-, radiolänk- och sattellit-lösningar 

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

KS: Ett pågående arbete. Förslag beräknas klart mars 2017. 

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

  

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

  

Verka för att Arvidsjaurs Flygplats utpekas som 
riksintresse. 

  

Arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att 
utveckla de bygder där man har sin verksamhet 
förlagd eller är dominerande markägare. 

  

Samordna verksamheten med andra kommuner.   

Verka för att samebyarnas verksamhetsområde kan 
breddas.  

  

Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till 
rennäringens intressen. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

Verka för att väg 95 uppgraderas till Europaväg.   

Verka för att driften på tvärbanan mellan Arvidsjaur – 
Jörn återupptas. Kommunen ser även positivt på 
förslaget att inrätta en tågtestbana mellan Arvidsjaur 
och Jörn. 

  

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

  

Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället.   

För att skapa förutsättningar för regional utveckling 
och för att klara framtidens sjukvård bör en 
gemensam region i norr bli verklighet.  

  

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

  

Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen samt vid 
Arvidsjaursjön bör utvecklas. 

KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla området 
runt Nyborgstjärn. 

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

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta 
fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet 
med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

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

MBHN: Nämnden har prioriterat tillsyn vid anmälningar om 
nedskräpning längs järnvägen och vid industriområdena.  

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

  

Möjlighet bör skapas för fritidsboende i 
lågfjällsterräng.  

  

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

  

Befintlig bevarandeplan för Arvidsjaurs centrum bör 
revideras inom mandatperioden. 
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Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

KS: Kommunen har två pågående LONA-projekt via 
Naturvårdsverket som berör detta. Projekten innefattar både 
samhällsnära leder och längre vandringsleder utanför samhället. 
Kanotleder finns inventerade och kartmaterial över sträckningarna 
finns via kommunens hemsida. Förbättringar som spångning, 
skyltning och utmarkering av vandringsleder är på vissa sträckor 
färdigt och pågår på andra. Mer information gällande friluftliv, 
vandrings- och kanotleder finns nu tillgängligt för medborgare och 
turister via kommunens hemsida (www.arvidsjaur.se/friluftsliv och 
www.arvidsjaur.se/lona) och utvecklingsarbetet fortskrider på 
samtliga fronter. Mer marknadsföring medialt, via hemsidan och 
sociala medier avses till våren. 

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

Naturvårdsverket avser framöver att starta en förstudie om Reivo 
som nationalpark. 

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

MBHN: Nämnden arbetar med en detaljplan för att möjliggöra 
utvecklingen.  

KS: Arbetet pågår. 

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

KS: Arbetet har påbörjats. 

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

KS: Implementering av översikts- och tillväxtplanen har skett bland 
annat genom diskussioner kring hur vi kan effektivisera 
verksamheten för att minska kostnaderna, samverkan med 
arbetsförmedlingen, integrationsarbete genom språkpraktik och 
ständigt arbete för näringsrik mat till våra gäster. 

Nuvarande avfallsplan bör revideras. KS: En ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter har tagits fram. 

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

KS: Arbetet pågår. Provpumpningar och dricksvattenanalyser har 
genomförts. Resultaten har varit bra. 

En risk- och sårbarhetsanalys för 
distributionssystemet ska arbetas fram. 

  

En krisberedskapsplan för VA-enheten bör utarbetas.   

Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas 
för samtliga kommunala dricksvattentäkter. 

KS: Arbetet med revideringarna har påbörjats. 

 
  



 

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna  Ksau version till ks 2017-03-21 
 

 

 68

Rekommendationer från översikts- och 
tillväxtplanen 

Uppföljning 2016 

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

  

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

KS: Arbetet har påbörjats. 

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

  

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas 
när det finns möjlighet. 

  

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

KS: All snö längs Storgatan körs till kommunens snötipp av 
Trafikverkets entreprenör. 

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

MBHN: Inventering av enskilda avlopp har genomförts vid de 
aktuella sjöarna.  

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

MBHN: Nämnden har årligen genomfört inventeringar av enskilda 
avlopp. Inledningsvis inventerades de sjöar som inte uppnådde 
ekologisk status. Därefter sjönära lägen och områden med tät 
bebyggelse. Under 2016 inventerades Malmesjaur och Båthusviken. 

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

  

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

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta 
fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet 
med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

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

  

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

Uppföljning 2016 

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

MBHN: Nämnden deltar i Trafikverkets arbete med en 
åtgärdsvalsstudie avseende korsningen Järnvägsgatan/Storgatan (vid 
Dollarstore) och har i samband med detta levererat diverse underlag 
och önskemål. Övriga önskemål om rondeller har tagits upp vid 
kommunens årliga träffar med Trafikverket.   

  KS: I år färdigställdes den sista av de två cirkulationsplatserna längs 
Järnvägsgatan. Önskemål om rondeller har tagits upp vid 
kommunens årliga träffar med Trafikverket.  
Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för korsningen vid 
Dollarstore. 

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

KS: Önskemålet har vid ett flertal tillfällen påtalats för Trafikverket.  

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

MBHN: Nämnden har deltagit i en arbetsgrupp avseende 
rekommenderad väg för farligt gods. Arbetsgruppen har utrett 
ärendet och lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen.  

KS: Kommunstyrelsen fattade i juni 2016 beslut om att Storgatan 
även fortsättningsvis ska utgöra led för farligt gods, i enlighet med 
arbetsgruppens förslag.  

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

MBHN: Önskemålen har tagits upp vid kommunens årliga möten 
med Trafikverket. En inventering angående lämpliga platser är 
överlämnad till Trafikverket. 

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

MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta 
fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet 
med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i 
Arvidsjaurs tätort.  

Soc: Planering för 5 nya korttidsplatser har pågått under hela 2016, 
start mars 2017 

I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig 
fysisk aktivitet, gärna utomhus. 

Soc: Statliga medel för ökad bemanning i äldreomsorgen har bl a 
använts till resursteam som förstärker det sociala innehållet. En stor 
del av de boende har individuella biståndsbeslut, det betyder att den 
som vill ska få större möjligheter att komma ut. Kultur i vården är 
ett viktigt komplement. 

Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket 
minskar. 

Soc: Pärlan arbetar förebyggande i nära samverkan med skola, polis , 
elevhälsa och med kommunen som arbetsgivare. 

Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, 
landstinget samt frivilligorganisationerna bör utvecklas 
för att förhindra nyrekryteringen av missbrukare bland 
unga i kommunen. 

Soc: Pågår, se ovan 

En kampanj för nolltolerans mot langning bör 
genomföras. 

Soc: Bedöms inte finnas utrymme för detta, prioriteras inte lika högt 
som övriga arbetsuppgifter. 

Samverkan med andra kommuner inom bland annat 
hemtjänsten bör utvecklas. 

Soc: Samverkan är sällan möjligt men vi kollar alltid om vi kan sälja 
respektive köpa tjänster när det passar geografiskt. 
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Au §  Dnr 00116/2016 041 
 
Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna 
året investeringar. 
 
I samband med att investeringsredovisning för 2016 upprättades, lämnades 
önskemål från kommunens verksamheter om att få flytta över ej förbrukade 
medel från 2016 års investeringsbudget till 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Överflyttning görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 till 

2017 med 5 308 tkr för den skattefinansierade verksamheten samt med 
tilläggsbudget om 370 tkr till fastighetsenheten för 2017, 
totalt 5 678 tkr. 

2. Överflyttning görs av kvarvarande investeringsmedel från 2016 
inklusive 2017 med 8 131 tkr för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. 

 
_____ 
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Direktval 
0960-15523 
 
 
 

Flytt av investeringsmedel från 2016 till 2017 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

I den sammanfattande investeringsredovisningen framkom att Fastighetsenheten  
yrkar på överflytt av medel som överstiger resterande saldo per 20161231 med 939 
tkr. Gatuenheten yrkar på överföring av belopp som överstiger resterande saldo med  
412 tkr. 
Affärsverksamheten VA yrkat överflytt av medel som understiger resterande saldo 
per 20161231 med 987 tkr. 
 
Sett till avvikelsebeloppens storlek har fråga uppstått om man kan anta att en 
överföring skett från avgiftsfinansierad affärsverksamhet till den skattefinansierade 
sektorn.  
År detta i så fall tillåtet ? 
 
 

2. Ekonomisk analys 
Av underlag till investeringssammanställningen framgår att Fastighetsenheten har 
totalt ett resterande saldo på 577 tkr.  Detta innehåller överskridanden med 825 tkr 
samt ej förbrukade medel med 256 tkr. 
De medel som önskas överföras är 518+628+370= 1 516 tkr 
 
Återstående investeringar på Harens förskola krävs av arbetsmiljöskäl och kräver 
därför nytillskott med  370 tkr för 2017. 
 
Fastighetsenheten äskar därför om att överföra överskott för 2016 med 628 tkr+ 518 
tkr = 1 146 tkr samt att därutöver få 370 tkr som tillskott för att få slutföra 
investering på Harens förskola. 
 
Gatuenheten har investerat i hjullastare och äskat medel till maskin med avdrag för 
inlösen av den gamla. Detta krockar med redovisningsreglerna där den nya 
maskinen ska tas upp till sitt fulla värde. Detta leder till en överskriden 
investeringsbudget men också till en motsvarande  realisationsvinst i 
driftsredovisningen. 
 
VA verksamheten  har för sina investeringar  inte förbrukat alla medel och ser för 
2017 mindre behov av det kvarvarande saldot med  987 tkr. 



 

 

 
 

3. Investeringsreglemente; 
 

5.1.1 Skattefinansierade investeringar 
Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och 
kapitalkostnader ska finansieras av skattemedel. 
Den totala investeringsrarnen för denna typ av investeringar regleras av de 
finansiella målen. 
En skattefinansierad investering kan även vara lönsarn och leda till sänkta 
driftkostnader, vilket då kan vara en anledning till att prioritera denna 
investering före andra. 
 
5.2.1 Avgiftsfinansierade investeringar 
Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i 
kommunens avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för 
den fortsatta driften. Den totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad 
verksamhet avgörs av de finansiella målen. 
 
Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat 
investeringsprojekt utan politiskt beslut. 
 
6.5.1 Avvikelser mot budget 
Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, 
tidpunkter mm föreligger eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd 
nämnd och till komrnunstyrelsen även vid andra tidpunkter än i samband med 
ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin ram söka 
omprioritera investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan. 
 
7. Överföring av investeringsmedel 
Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De 
investeringsmedel som inte använts för detta projekt förs budgetmässigt över 
till nästkommande år och då tydligt särredovisade. 
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit 
budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer 
att genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I 
samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen, som 
därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring 
av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även 
årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. 

 
Slutsats samt förslag till beslut 

 
Det finns ingen överenskommelse om att flytta medel från affärsverksamhet till 
skattefinansierad  verksamhet. Beslutsunderlaget finns i investeringsredovisningen. 
 
Att medel för överflyttning är större än resterande saldo har att göra med att 
investeringsbudget har överskridits för den skattefinansierade delen. Totalt 1 060 



 

 

tkr. Av detta är 476 tkr följden av missuppfattning av redovisningsrreglerna .En 
realisationsvinst har bokförts med 470 tkr i samband med detta överskridande. 
 
Ett enskilt tilläggsäskande finns för Harens förskola. 370 tkr krävs 2017 av 
arbetsmiljöskäl för att färdigställa investeringen.  
 
För affärsverksamheten behöver  man inte hela det oförbrukade saldot till nästa år. 
 
Oavsett om det gäller investeringar i skattefinansierad eller avgiftsfinansierad  
verksamhet så kan utfallet avvika mot budget. Upphandling blev t ex dyrare än 
beräknat eller så har nya omständigheter dykt upp som behöver åtgärdas. 
 
Avvikelser ska rapporteras till politiken. Ett sådant tillfälle är vid bokslutstillfällena. 
 
Ett underskott inom den ena sektorn kan inte med automatik kvittas mot den andra. 
Ett ändringsäskande bör åtföljas av ett förslag hur omprioriteringar ska ske inom 
nämnden.Beslut kan då tas där. I annat fall är det fråga om ett tilläggsäskande som 
avgörs av kommunfullmäktige. 
 
Det finns inget i investeringsreglementet som motsäger att en investering i 
avgiftsfinansierad verksamhet kan avstå sitt överskott från investeringar till den 
skattefinansierade verksamheten. Dock krävs politiskt beslut. 
 
De beslut som föranleds av redovisningen är; 
 
Godkännande av överflytt av kvarvarande investeringsmedel från 2016 till 2017 
med 5 308 tkr för den skattefinansierade verksamheten samt med  
tilläggsbudget om 370 tkr till Fastighetsenheten för 2017. Totalt 5 678 tkr. 
 
Godkännande av överflytt av kvarvarande investeringsmedel från 2016 till 2017 
med 8 131 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.  
 

 
Sara Eklund 
Ekonomichef 

  



 

 

 

Investeringsprojekt 2016 

Budget 
2016    
(tkr) 

Investerat 
t.o.m.    

2016‐12‐
31 

Kvar av 
budget 
2016 

Förslag 
på 

överflytt  
till 2017  
(tkr) 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighet            

             

Förbättring larminstallationer Projektnr: 1205  950   432   518   518  

Omläggning papptak Projektnr: 1209  194   207   ‐13   0  

Renovering fasad/fönster/tak Parkskolan 
Projektnr: 1210 

2 999   2 743   256   0  

Nya alu‐partier/lås Fridhemsskolan Projektnr: 
1214 

100   143   ‐43   0  

Renovering Harens förskola Projektnr: 1215  3 500   3 765   ‐265   370  

              

Upphandling utförd. UH‐2016‐42             

Projektering utförd.             

Byggnationer påbörjades i augusti. Slutbesiktning i 
december. Utvändiga åtgärder kvarstår. 

           

Fördyringar pga ändringar i samråd med 
verksamheten som  var nödvändiga ur bl.a 
arbetsmiljösynpunkt. Kvarstående kostnader ca 
370 tkr tillskjuts 

           

              

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

Energieffektivisering Projektnr: 1271  3 471   3 751   ‐280   0  

Brandlarm Projektnr: 1273  567   791   ‐224   0  

Summa Fastigheter  23 781   23 204   577   1 516  

         

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/VA           

              

Ledningsnät Hedberg Projektnr: 2571  1 392   167   1 225   900  

Markbäddar Projektnr: 2572  90   120   ‐30   0  

Omgrävning Järnvägsgatan Projektnr: 2573  354   28   326   0  

IH4 Stängsel och grind Projektnr: 2577  109   0   109   109  

Ny reservvattentäkt Arvidsjaur Projektnr: 2582  322   0   322   322  

Järvträsk stora avloppsanläggning Projektnr: 
2583 

120   8   113   0  

Södra Sandträsk avloppsanläggning Projektnr: 
2584 

201   37   164   0  



 

 

Ledningar Sandbacken Projektnr: 2586  3 620   0   3 620   3 620  

Kommunikations Råvattenstation Projektnr: 2587  200   0   200   200  

Mät‐ och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk 
Projektnr: 2588 

250   0   250   250  

Ventilationsagg. i Glommersträsk och Moskosels 
reningsverk Projektnr: 2589 

500   460   40   0  

Ny slamavvattningsmaskin Projektnr: 2590  1 100   452   648   648  

Pumpstation Glommersträsk Projektnr: 2591  220   171   49   0  

Summa VA  8 478   1 443   7 036   6 049  

         

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Gatuenheten           

              

Rondeller Järnvägsgatan Projektnr: 2147  124   29   95   0  

Gångfartsområde Ringelskolan Projektnr: 2148  860   902   ‐42   0  

Hjullastare Projektnr: 2149  1 373   1 849   ‐476   0  

Multiskopa Projektnr: 2150  110   99   11   0  

Fiskarvägen inkl belysning Projektnr: 2151  1 090   0   1 090   1 090  

Belysningskabel vid markförläggning Projektnr: 
2152 

400   111   289   289  

Belysningsarmaturer Projektnr: 2216  458   239   219   219  

Inköp av ny gräsklippare Projektnr: 2351  150   0   150   0  

Utveckling/Upprustning lekplatser Projektnr: 
2352 

50   41   9   9  

Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn Projektnr: 
2352 

186   160   26   26  

Summa Gatuenheten  4 801   3 430   1 371   1 633  

 



NÄMND/ENHET Budget Investerat  Kvar  Förlag på

t.o.m. av budget överflytt till

(tkr) 2016 2016‐12‐31 2016 2017

Barn‐ och ungdomsnämnd 4 210  4 108  102  29 

Socialnämnd 1 754  1 512  242  240 

Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten 800  788  12  0 

Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärger för 

säker ledning
813  278  535  535 

Stödfuktionen, Ekonomi/Ledning 650  45  605  600 

Kultur och Integration 469  436  33  31 

Fritid Gielas 250  209  41  0 

IT‐Enheten 1 244  850  394  394 

Kostenheten 950  244  706  700 

Fastigheter 23 781  23 204  577  1 516 

Gatu‐ och Parkenheten 4 801  3 430  1 371  1 633 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE 

INVESTERINGAR
39 722  35 104  4 618  5 678 

AFFÄRSVERKSAMHETER

Stadsnät 1 407  623  784  783 

Camp Gielas 1 767  750  1 017  1 002 

Vatten och Avlopp 8 478  1 443  7 036  6 049 

Avfallsenheten 723  361  362  297 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE 

INVESTERINGAR
12 375  3 177  9 199  8 131 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR 

SKATTEFINANSIERAD OCH 

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

52 097  38 281  13 817  13 809 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Barn och ungdomsnämnd

BOU/Sandbackaskolan

Analysinstrument (No) Projektnr: 0221 50  50  0  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Möbler/stolar klassrum (So) Projektnr: 0226 220  219  1  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inköp av träningsdocka (Vo) Projektnr: 0227 50  46  4  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Lösen leasingavtal lastbil(Tr) Projektnr 0228 200  206  ‐6  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Lösen leasingavtal hjullastare (Tr) Projektnr: 0229 1 350  1 358  ‐8  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

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

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inlösen av fordon gjord‐ej nyinköp.

Ombyggnation mm Sandbacka Projektnr: 0235 220  226  ‐6  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Byte av utrustning Sandbacka Projektnr 0236 190  180  10  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Förskolan

Utbyte av matstolar och bord Projektnr: 0219 130  128  2  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Inventarier förskola, barnvagnar Projektnr: 0220 100  63  37  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Öppning två förskleavd Ripan Projektnr: 0208 207  213  ‐6  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Parkskolan

Arbetsmiljöåtgärder Projektnr: 0218 50  40  10  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Ringelskolan

Symaskin, möbler, syslöjd Projektnr: 0216 200  216  ‐16  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Byte utr Ringelskolan Projektnr: 0217 50  50  0  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Fridhemsskolan

Utbyte av skolbänkar Fridhem Projektnr: 0212 845  809  36  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Spånsug och verktygsskåp Projktnr: 0215 150  184  ‐34  0 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

BOU/Central administration

Infrastruktur för trådlöst nätverk Projektnr: 0233 148  119  29  29 

Investeringen har genomförts och kan avslutas.

Summa Barn‐ och ungdomsnämnd 4 210  4 108  102  29 

Socialnämnden

Byte larmstation Ringelsta Projektnr: 0404 1 544  1 354  190  180 

Det mesta är utfört, fakturor saknas ännu för sista 

åtgärden, larm till RWC på entréplanet.

Resterande belopp på 180 tkr överflyttas till 2017.

UH 2015‐64



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Diskdescinfektorer Projektnr: 0405 60  0  60  60 

Projektet har inte kunnat genomföras under 2016, vi 

inäntar flytt till nya lokaler i Länsmansgärdan 9.

Resterande belopp på 60 tkr. ska överlyttas till 2017.

UH 2014‐26

Utbyte spoldescinfektiorer Projektnr: 0406 150  158  ‐8  0 

Investeringen är genomförd, summan blev 8 tkr högre 

än den överförda summan från  2015.

UH‐2014‐26

Summa Socialnämden 1 754  1 512  242  240 

KS/Räddningstjänsten

Befälsbil Projektnr: 0504 800  788  12  0 

Projektet är slutfört och bilen är tagen i drift. 

Summa Räddningstjänsten 800  788  12  0 

KS/Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för 

säker ledning

Brandskydd, kylanläggning serverrum Projektnr: 1601 425  0  425  425 

Nytt brandskydd ska installeras under 2017. Har ej 

kunnat påbörjas pga annan utrustning, UPS och 

strömförsörjning, ska bytas ut först, för att skapa fysiskt 

utrymme för ny anläggning.

Återstående belopp överflyttas till 2017.

Ombyggnad reception Projektnr: 1602 388  278  110  110 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Åtgärderna är en del av projektet för iordningställande 

av kommunal ledningsplats enligt MSB:s direktiv och är 

till viss del bidragsberättigade med 50 %. 

Åtgärderna påbörjade i oktober. Byggkostnader ej 

fakturerade och vissa arbeten kvarstår. Kvarstående 

belopp överförs till nästa år.

Summa Kommunal ledningsplats 813  278  535  535 

KS/Stödfunktion/Ledning/Ekonomi

Utveckling hemsida Projekt nr: 0102 50  45  5  0 

Arvidsjaurs kommun gjorde om sin hemsida/webb 

under 2016. 

Bakgrund: Förre kommunchefen Kerstin Olla avsatte 200 

tkr kr till detta projekt. En tillsatt webbgrupp under 

ledning av Kent Norberg har genomfört arbetet. Senast 

kommunen gjorde om hemsidan var så långt tillbaka 

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

omgörningen var bla att uppgradera bildverktyget, 

skapa ett modernare gränssnitt och göra 

webbplattformen  responsiv för att den bättre passar 

och följer allt från stationär dator/bildskärm till 

pekskärm och mobil). Den avsatta beloppet är 

förhållandevis mkt liten i jämförelse med andra 

kommuners webbbudget för liknande insatser. (Kiruna 

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

kommuns webbgrupp lyckades på egen hand ordna med 

förarbete så som struktur och design. Yttre hjälp köptes 

in via upphandling för konvertering och allt tekniskt 

bakom en sådan manöver. En webb blir egentligen aldrig 

klar. Utan det är ett ständigt arbete som kräver 

rörelsebudget, för utbildningar, uppgraderingar mm. 

Därför har informatören utlovats en driftsbudget på 50 

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

tidigare 11 år, då ingen budget funnits, och bromsat 

erforderliga åtgärder i tid.

Styr och ledningssystem Projektnr: 0103 600  0  600  600 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Styr och ledningssystem har inte påbörjats under 2016.

Ivan Eriksson jobbar med grundanalyser. 

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

Summa Stödfunktionen/Ledning/Ekonomi 650  45  605  600 

KS/Kultur‐ och Integration

RFID‐märkning biblioteket Projektnr: 0313 14  14  0  0 

Avslutat.

Inventarier kultur Projektnr: 0317 128  97  31  31 

Hörslinga i ytterligare två rum på föreningsservice, 

utrustning till köken samt vissa inventarier 

föreningsservice.

Önskar få resterande 31 tkr överfört till 2017. Det finns 

fortfarande vissa åtgärder som kan göras för att 

förbättra för våra föreningar.

Bioduk Medborgarhuset Projektnr: 0318 200  200  0  0 

Avslutat.

UH‐2016‐78

Fordon Ideum Projektnr: 0709 127  125  2  0 

Avslutat.

Summa Kultur‐ och Integration 469  436  33  31 

KS/Fritid Gielas

Reningsanläggning Projektnr: 0662 250  209  41  0 

Investeringen har genomförts under hösten. 

Projektet är avslutat.

Diarienummer: UH‐2016‐41



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Summa Fritid Gielas 250  209  41  0 

KS/IT‐enheten

Övervakning Projektnr: 0701 70  0  70  70 

Planerat under 2016. Påbörjas tidigast 2017.

Överflyttas 70 tkr till 2017.

Ärendehanteringssytem Projektnr: 0702 50  0  50  50 

Planerat under 2016 Påbörjas tidigast 2017

Överflyttas 50 tkr till 2017.

Tekniska åtgärder Projektnr: 0705 172  45  127  127 

Har påbörjats

Resterande belopp 127 tkr flyttas till år 2017.

Inköp av datorer Projektnr: 0706 675  675  0  0 

Projektet avslutat.

Utbyte switchar Projektnr: 0708 200  83  117  117 

30 

Har påbörjats i slutet av 2016.

Resterande belopp 117 tkr flyttas till år 2017.

Bil Fd VDI Projektnr: 0710 77  50  30  0 

‐3 

Bil inköpt. Resterande 30 tkr önskas flytta till år 2017 till 
projekt utbyte switchar sedan kan 0710 avslutas.

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

Summa IT‐enheten 1 244  850  394  394 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Kostenheten

Ugn 16 GN Projektnr: 0830 50    77    ‐27    0 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Genomfört och avslutat.

Diarienummer upphandlingen: 10133

Ny kyl/frysanläggning på Sandbackaskolan Projektnr: 

0831
200    167    33    0 

Genomfört och avslutat.

Diarienummer upphandlingen: UH‐2015‐71

Kvarvarande medel kanske kan täcka förlusten på 

projekt 0830 och kvarvarande medel efter det behöver 

inte överföras till nästa år.

Serveringslinje på Restaurang Ringelbiten Projektnr: 

0829
500    0    500    500 

Ej genomförd, projektet överförs till 2017 och har ett 

planerat genomförande till sommaren 17. De beviljade 

medlen på 500 tkr önskas överföras till 2017.

Kommer att tas från avtal med diarienummer: 10133.

Diskinlämning på Restaurang Ringelbiten Projektnr: 

0832
200  0  200  200 

Beviljade medel på 200 tkr för ny kyl och fryslösning på 

Sandbackaskolan för 2017, beviljades en överföring till 

2016 och detta nya projekt.

Ej genomfört, projektet överförs till 2017 och har ett 

planerat genomförande våren 17 senast sommaren 

2017. De beviljade medlen önskas överföras till 2017.

Kommer att tas från avtal med diarienummer: 10133.

Summa Kostenheten 950  244  706  700 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighet

Förbättring larminstallationer Projektnr: 1205 950  432  518  518 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Brandlarmsutrustning inköpt till förskolorna.  Installation 

utfört på Harens föskola. Resterande kvarstår. 

Komplettering larmdon mm utfört på Ringelskolan.  

Resterande belopp överförs till nästa år.

Omläggning papptak Projektnr: 1209 194  207  ‐13  0 

Upphandling utförd. UH‐2015‐15

Kvarstående anmärkningar från slutbesiktning 

åtgärdade. Projektet slutfört.

Renovering fasad/fönster/tak Parkskolan Projektnr: 

1210
2 999  2 743  256  0 

Upphandling utförd. UH‐2016‐5

Slutbeiktning utförd i november. Kvarstående åtgärder 

(målning) åtgärdas till våren. Projektet slutfört.

Nya alu‐partier/lås Fridhemsskolan Projektnr: 1214 100  143  ‐43  0 

Nya entrépartier i aluminium inköpta och monterade. 

Nytt elektroniskt passagesystem monterat. Projektet 

slutfört.

Renovering Harens förskola Projektnr: 1215 3 500  3 765  ‐265  370 

Upphandling utförd. UH‐2016‐42

Projektering utförd.

Byggnationer påbörjades i augusti. Slutbesiktning i 

december. Utvändiga åtgärder kvarstår.

Fördyringar pga ändringar i samråd med verksamheten 

som  var nödvändiga ur bl.a arbetsmiljösynpunkt. 

Kvarstående kostnader ca 370 tkr tillskjuts

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

Förvärv av Länsmansgärdan 9 (Hälsoscentralen) från 

2017‐01‐01.

Vissa fastighetsregleringskostnader kommer att 

tillkomma. Kvarstående belopp överförs till nästa år.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Energieffektivisering Projektnr: 1271 3 471  3 751  ‐280  0 

Utbyte av belysningen på Fridhemsskolan till LED utfört. 

Projektet blev dyrare än beräknat pga dålig konkurrens 

vid anbudsgivningen. Bidrag på 697 tkr är sökt hos 

Boverket men svar har ej erhållits ännu. 

Anpassning och optimering av värmesystem, utbyte av 

termostater och termostatventiler på Fridhemsskolan 

slutfört. Fördyringar pga en oförutsedd asbestsanering .

Utbyte ventilation och byte belysning till led‐armaturer 

på Harens förskola utfört.

Brandlarm Projektnr: 1273 567  791  ‐224  0 

Projektering och upphandling utförd. UH‐2015‐44

Fortsättning från förra årets påbörjade projekt med nya 

brandlarm och inbrottslarm installeras på 

Fridhemsskolan, Sandbackaskolan (tre hus) samt 

Medborgarhuset.

P.g.a. tillkommande krav från räddningstjänsten på 

detektering i undertak samt konvertering av hisslarm till 

larmcentral så blev projektet dyrare än budgeterat.

Summa Fastigheter 23 781  23 204  577  1 516 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/Gatuenheten

Rondeller Järnvägsgatan Projektnr: 2147 124  29  95  0 

Viss återställning återstår vid rondellen i korsningen 

Västlundavägen/Järnvägsgatan. 

Projektet är klart och avslutas.

Gångfartsområde Ringelskolan Projektnr: 2148 860  902  ‐42  0 

För att säkra elevernas skolväg har en ny 

avlämningsplats vid Ringelskolan byggts.

Länsstyrelsen har beviljat kommunen medel från 

länstransportplanen för denna åtgärd. Kommunen får 

450 tkr i bidrag.

Projektet är klart och avslutas.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Hjullastare Projektnr: 2149 1 373  1 849  ‐476  0 

Investering av ny hjullastare som är gjord.

Investering av hjullastare inklusive försäljning och lösen 

av den gamla hjullastaren landade på 1 380 tkr. Beslutad 

budget var 1 500 tkr och resterande medel 

ombudgeterades till nytt investeringsobjekt på en annan 

enhet.

Vid kontering av fakturan uppdagas det att 

investeringen av hjullastaren ska bokföras som en 

investering och lösen och försäljning av den gamla 

hjullastaren på driften. Detta har  resulterat i att 

investeringsbudgeten har överskridits.

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐84

Projektet avslutat.

Multiskopa Projektnr: 2150 110  99  11  0 

Ny multiskopa till hjullsatare.

Projektet avslutat.

Fiskarvägen inkl belysning Projektnr: 2151 1 090  0  1 090  1 090 

VA ska bytas ut i Fiskarvägen och i samband med detta 

så rustar vi även vägen som är i dåligt skick. 

Belysningsstolpar flyttas ut från tomter. Trottoaren mot 

Sandbackaskolan försvinner och ersätts med ett dike för 

ytavvattning.

Detta arbete hann inte påbörjas detta år.

Medel som inte upparbetas önskar överflyttning till 

2017.

Belysningskabel vid markförläggning Projektnr: 2152 400  111  289  289 

Vattenfall har markförlagt kabel i Glommersträsk och 

Deppis där vår belysning har berörts. Vi har gått med 

och fått nedgrävd vår belysningskabel.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Fakturan för Deppis har vid bokslut ej inkommit.

Belysningskabeln genom södra delen av Hedberg var 

under all kritik och svår att laga på grund av dess 

beskaffenhet. Ny kabel las i samband med annan 

grävning som vi har haft i byn. Fakturan hade inte 

inkommit innan bokslut.

Vattenfall kommer att gräva ner kabel ett antal år 

framöver och de har ibland kort varsel.

Medel för fortsättning av detta projektet är beslutat för 

2017. Årets resterande medel överförs till 2017.

Belysningsarmaturer Projektnr: 2216 458  239  219  219 

Projektet består i att byta ut kvicksilverarmaturer. I år 

har de sista kvicksilverarmaturerna bytts ut till 

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

har en del kvicksilver kvar i byar där det råder ett 

frågetecken om belysningen ska vara klar. Kommer att 

behandlas politiskt under vintern.

Medel för fortsättning av detta projekt är beslutat för 

2017. Årets resterande medel överförs till 2017.

Inköp av ny gräsklippare Projektnr: 2351 150  0  150  0 

Gatuenheten har för avsikt att lägga ut gräsklippning på 

entreprenad till sommaren 2017 och på grund av detta 

har inte denna investering gjorts.

Projektet avslutas.

Utveckling/Upprustning lekplatser Projektnr: 2352 50  41  9  9 

Enligt kommunens lekplatsprogram. I år är en ny 

lekutrustning inköpt till Marklundsparken. Den är inte på 

plats än.

Medel för fortsättning av detta projekt är beslutat för 

2017. Årets resterande medel överförs till 2017.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 
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2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Fortsatt utveckling av Nyborgstjärn Projektnr: 2352 186  160  26  26 

Två flytbryggor är inköpta för att ersätta de fiskebryggor 

som finns mot Järnvägsgatan. En klätterställning för 

mindre barn samt en gungställning med tre gungor 

varav en korg gunga är inköpt.

Lekutrustningen är på plats och bryggorna kommer att 

rivas i höst och de nya kommer att sjösättas sommaren 

2018.

Medel för fortsättning av detta projekt är beslutat för 

2017. Resterande medel från 2016 överförs till 2017.

Summa Gatuenheten 4 801  3 430  1 371  1 633 

SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 39 722  35 104  4 618  5 678 

AFFÄRSVERKSAMHETER

KS/Arvidsjaurstadsnät

Förtätning Projektnr: 1502 250  249  1  0 

Förtätning utförd bl.a. i samband med fjärrvärme 

utbyggnad.

Ytterligare förtätning har skett under året.

Utbte central utr. Projektnr: 1503 74  27  47  47 

Utbyte av föråldrad utrustning påbörjat.

Kommer att färdigställas under 1 kvartalet 2017

Återstående belopp överflyttas till 2017.

Provisioneringssystem Projektnr: 1504 125  0  125  125 

Avtalet med nuvarande Kommunikations Operatör, 

Teracom, gick ursprungligen ut 20170102. 

Samarbetsprojektet med två andra kommuner och IT 

Norrbotten har dragit ut på tiden. Alla nödvändiga avtal 

undertecknades i dec 2016. Arbetet med nytt 

provisioneringssystem påbörjas Jan 2017.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 
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2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Återstående belopp överflyttas till 2017.

El‐ledningar flytt mm Projektnr: 1505 250  158  92  92 

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

faktura från Vattenfall har ingen utbetalninge skett 

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

hittils.

Påbörjade arbeten är nyförläggning mellan Renträsk och 

Pjesker.

Planerade arbeten är nyförläggning i Pjesker.

Övrig anläggning, anslutning BRF.

Återstående belopp överflyttas till 2017.

TV i nätet Projektnr: 1506 433  0  433  433 

Avtalet med nuvarande Kommunikations Operatör, 

Teracom, gick ursprungligen ut 20170102. 

Samarbetsprojektet med två andra kommuner och IT 

Norrbotten har dragit ut på tiden. Alla nödvändiga avtal 

undertecknades i dec 2016. Arbetet med att utveckla TV 

i nätet fortsätter under 2017.

Återstående belopp överflyttas till 2017.

Kompl. Teknik stadsnätet Projektnr: 1507 275  189  86  86 

Arbetet fortlöper i takt med att nya kunder ansluter sig.

Återstående belopp överflyttas till 2017.

Summa Stadsnätet 1 407  623  784  783 

KS/Camp Gielas

Brandlarm Projektnr: 1404 1 367  365  1 002  1 002 

En helt ny brandskyddsdokumentering på Gielas 

sporthallsbyggnad och stugby har upprättats. 

Sporthallsbyggnaden har installerats med nya larm.

Projektet fortsätter med stugbyn efter nyår och planeras 

avslutas under år 2017. 

Resterande belopp 1 002 mkr flyttas över till år 2017.
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2016    

(tkr)
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t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 
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överflytt     
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Diarienummer: UH‐2016‐79.

Takrenovering Projektnr: 1405 400  385  15  0 

Takrenovering har genomförts under sommaren. 

Projektet avslutas.

Diarienummer: UH‐2016‐45

Summa Camp Gielas 1 767  750  1 017  1 002 

KS/Samhällsbyggnadsförvaltningen/VA

Ledningsnät Hedberg Projektnr: 2571 1 392  167  1 225  900 

Vatten och avloppsledningsnätet byts ut i större delar av 

byn.

Allt ledningsarbeten är klara i år men återställningen 

kvarstår till nästa år. 10 % av medlen innehålls.

300 tkr överförs till 2017. 

Diarienummer för upphandling UH‐2015‐27

600 tkr önskas överföras till nya projekt för 2017. 

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

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

och har krånglat med oss ett tag och fungerar inte som 

den ska.

Markbäddar Projektnr: 2572 90  120  ‐30  0 

Den mindre reningsanläggningen i Hedberg är omgjord.

Anläggningen bestod av en en‐kammarbrunn med ingen 

efterföljande rening. Nu är det en tre‐kammarbrunn 

med efterföljande rening bestående av en markbädd av 

moduler.

Svedjans reningsanläggning har fått en tre‐

kammarbrunn istället för en en‐kammare. Bädden är 

intakt.

Omgrävning Järnvägsgatan Projektnr: 2573 354  28  326  0 

Delar av spillvattenledningen vid Nyborgstjärn har byts 

ut.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Projektet avslutas.

IH4 Stängsel och grind Projektnr: 2577 109  0  109  109 

Områdesskydd för kommungaraget. Grinden kom på 

plats 2015. Stängslet sätts upp förhoppningsvis i år. 

Anledningen till att stängslet inte satts upp förra året är 

att det inte är bestämt i vilken utsträckning vi får 

stängsla.

Diarienummer för upphandling UH‐2015‐50

Medel överförs till 2017.

Ny reservvattentäkt Arvidsjaur Projektnr: 2582 322  0  322  322 

Lärkans vattenverk är ett gammalt vattenverk som tagits 

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

utredning genomförts för att se om anläggningen går att 

använda som reservvatten. Provpumpning har 

genomförts under sommaren och hösten och 

vattenprover har analyserats.

Allt visar positivt och vår konsult tror att vi har möjlighet 

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

Upphandling för borrningen gjordes under vintern 

tillsammans med borrningen för att förstärka upp 

vattenverket.

Krav ställdes på att det skulle genomföras innan nyår 

och inget av de entreprenörer som lämnat anbud kunde 

uppfylla det önskemålet och vi var tvungen att avbryta.

Medel flyttas över till 2017.

Järvträsk stora avloppsanläggning Projektnr: 2583 120  8  113  0 

2014 anlades en ny reningsanläggning. Det blev 

sättningar som åtgärdades 2015. På grund av detta 

innehölls resterande  5 % av anbudssumman tills en 

godkänd slutbesiktning är genomförd. Anläggningen är 

besiktigad i år och allt ser bra ut. 

Projektet är avslutat. 
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Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐17

Södra Sandträsk avloppsanläggning Projektnr: 2584 201  37  164  0 

2014 anlades en ny reningsanläggning. Det blev 

sättningar som åtgärdades 2015. På grund av detta 

innehölls resterande 5 % av anbudssumman tills en 

godkänd slutbesiktning är genomförd. Anläggningen är 

besiktigad i år och allt ser bra ut. 

Projektet är avslutat.

Diarienummer för upphandling UH‐2014‐17

Ledningar Sandbacken Projektnr: 2586 3 620  0  3 620  3 620 

VA‐ledningar på Fiskarvägen skulle bytas ut i år.

Medel önskas överföras till 2017.

Kommunikations Råvattenstation Projektnr: 2587 200  0  200  200 

Vi har haft problem med kommunikationen med 

råvattentäkterna i Arvidsjaur. Nuvarande består av 100 

V likströmssystem. En elektriker kommer att prova att 

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

befintliga ledningar och se om detta fungerar bättre. 

Beroende på utfall får vi se om vi måste hitta någon 

annan lösning eller kan avsluta projektet.

Omkopplingen är inte gjord i år och medlen önskas föras 

över till 2017.

Mät‐ och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk 

Projektnr: 2588
250  0  250  250 

Brunnens avsikt är att kunna möjliggöra piggning, 

rengöring, på inkommande ledning i vattenverket samt 

kunna mäta flödet på inkommande vatten. En firma som 

utför piggning har varit och inspekterat vår anläggning 

och konstaterat att det går att pigga utan att sätta en 

brunn på ledningen. Maskinisterna har hittat en lösning 

inomhus för att mäta vattnet.

Projektet genomförs ej.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

Medlen överförs till projekt Ventilationsaggregat 

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

Ventilationsagg. i Glommersträsk och Moskosels 

reningsverk Projektnr: 2589
500  460  40  0 

Glommersträsk och Moskosels reningsverk har fått nya 

ventilationsaggregat.

Projektet är slutfört.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐47.

Ny slamavvattningsmaskin Projektnr: 2590 1 100  452  648  648 

En ny slamavvattningsmaskin är på plats i Arvidsjaurs 

reningsverk. Maskinen går inte som den ska och 

injusteringar kvarstår. Ingen slutbesiktning är gjord.

Resterande medel överförs till 2017.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐51.

Pumpstation Glommersträsk Projektnr: 2591 220  171  49  0 

Ombyggnation av pumpstationen på Stationsgatan. Den 

pump som satt i stationen var slut och i samband med 

ny.

Projektet är avslutat.

Diarienummer för upphandling: UH‐2016‐95.

Summa VA 8 478  1 443  7 036  6 049 

Ks/Avfall

Asfaltering ytor ÅVC Projektnr: 2601 140  53  87  87 

Viss asfaltering utfört inom projektet 2016. Pga av 

markförhållanden så fortsätter vi 2017.

87 överförs på 2017.



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

UH‐2015‐13.

Ändring av färdväg inne på ÅVC området Projektnr: 

2602
45  0  45  45 

Vägtrumma och vägbank på plats. Den planerade 

asfalteringen har ej utförts denna sommar pga att 

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

Ev. hoppar vi över asfalteringen helt och hållet och då 

blir det pengar över.

45 överförs på 2017.

UH‐2015‐13.

Markköp Moskosel ÅVC Projektnr: 2606 25  18  7  0 

Markköp slutfört.

Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall Projektnr: 

2621
150  10  140  140 

Byggnaden för mellanlagring av hushållsavfall är 

slutbesiktad. Den upphandlade delen av projektet är 

klar. Återstår gör bla pågående markarbeten som görs i 

egen regi. Detta tar längre tid än beräknat då vi 

använder oss av fyllnadsmassor som lämnas in på ÅVC. 

När marrkarbetena är klara måste planen få sätta sig 

innan asfaltering. 

140 förs över på 2017.

UH‐2014‐47.

Förlängning av ramp för producentansvar Projektnr: 

2622
50  67  ‐17  0 

Projektet slutfört. Hamnade över budget då vi köpte in 

grävmaskinstjänst för att få elementen på plats. Var 

tänkt att göra allt i egen regi när budget gjordes. 

Inköp av containers Projektnr: 2623 168  64  104  0 



Investeringsprojekt 2016

Budget 

2016    

(tkr)

Investerat 

t.o.m.    

2016‐12‐31

Kvar av 

budget 

2016

Förslag på 

överflytt     

till 2017      

(tkr)

5st containers inhandlade. Budgeten var beräknad på 

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

lägre kostnad.

Investeringen slutförd.

Utbyggnad av skärmtak Projektnr: 2624 60  85  ‐25  25 

Utbyggnad av skärmtak byggs av MDH Bygg AB. Ej ännu 

färdigställt. Kommer ej hålla budget pga 

tilläggsbeställning av utökade kvm samt dörrar då 

innehållet har visat sig vara stöldbegärligt. Med dörrar 

kan vi låsa.

Beräknas till ca 110 tkr och slutförs 2017.

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

Belysning ÅVC i Moskosel och Glommersträsk 

Projektnr: 2625
85  64  21  0 

Projektet är färdigställt.

UH‐2014‐82.

Summa Avfallsenheten 723  361  362  297 

SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 12 375  3 177  9 199  8 131 

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTE‐ OCH 

AVGIFTSFINANSIERAD VERKAMHET
52 097  38 281  13 817  13 809 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01  
 

18 
 
 
Gemensamma 
planeringsförutsättningar 
inför 2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00036/2017 042 
 
Att fastställa gemensamma planeringsförutsättningar för hela kommunen 
och dess verksamheter är en grundförutsättning för långsiktig planering. 
Planeringshorisonten i omvärldsanalysen bör omfatta minst 3-5 år. 
Kommunens befolkningsutveckling och förändrad befolkningsstruktur bör 
vara utgångspunkt vid fördelning av budgetmedel. 
 
De gemensamma planeringsförutsättningarna ska ligga som underlag för 
kommunstyrelsen och nämnderna i det strategiska arbetet. 
 
Förslag till gemensamma planeringsförutsättningar inför 2018-2020 har 
upprättats. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-02-15 § 26 beslutat att återremittera ärendet för 
översyn av driftbudget 2018-19 med anledning av 1%-målet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Nämnderna ska ta fram en reviderad budget med -4% för budgetåret 

2018 med utgångspunkt från 2017 års budgetplan för respektive nämnd. 

2. Risk- och konsekvensanalys ska medfölja revideringsförslaget. 

2. Redovisning ska ske av ansvarig verksamhetschef på arbetsutskottet 
den 25 april. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2017-02-15 § 26 
Förslag till Gemensamma planeringsförutsättningar 2018-2020 

Utdragsbestyrkande 
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Fastställs av kommunfullmäktige 2017- 

 
 
1. Målen 

I Mål-och Resursplan utgår man från Kommunfullmäktiges övergripande mål som varje nämnd 

bryter ned till max 3-6 mål för uppföljning till Kf. 

 

Mål formulerade utöver detta avser endast nämnden internt. 

 

2. Nulägesanalys 

Detta har gjorts som en SWOT analys på Ekonomidagen 2015. Ur detta material har sedan nämnder 

och bolag listat de viktigaste. 

 

 
Styrkor 

Trygghet och närhet 

Gymnasieskolan / Integration 

Kompetent och kunnig personal 

Bra livsmiljö Integration duktig på att ta emot 

nyanlända 

Koncerntänk 

Lokala företag 

Välskött kommun 

Flygplatsen 

Bra ekonomi 

God standard 

Mark för bostadsbygge 

Central mark för kontor/handel 

 

Svagheter 

Demografins utveckling för vård, skola och omsorg 

Att kunna rekrytera och behålla den kunniga 

personalen på alla nivåer. 

Kommunikation och styrning. Brist på tillit 

Uppnå likvärdig utbildning 

Sårbarheten i att vara en liten kommun.  

Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? 

Uppföljning. Återkoppling. 

Sim och sporthall? När? 223 milj kr.. 

Fritidsanläggningars skick 

Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav 

och regler 

Ägardirektiv 

Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende. 
 

Hot 

Demografins utveckling för skola, vård och omsorg 

Klimat 

Rekrytera personal med rätt kompetens 

Marknad för upphandling 

Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser 

Ej självklara saker, tex strandskyddet  

Synen på utbildade, stimulansåtgärd 

Räntehöjningar 

Generationsväxling kompetent personal  

Generationsväxling även i maskinparken 

Större nedläggningar,AJB, AMS 

Pålagor från staten 

 

Möjligheter 

Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för 

att underlätta. 

Geografiska läget. Flyget bla, bra läge för 

samordning 

Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända. 

Samarbete med grannkommuner 

Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o kultur 

Gott företagsklimat 

Vittjåkk 

Tillmötesgå testnäringen 

Internationellt varumärke, direktflyg även 

sommartid?  

Hur ska vi skapa andra intäkter? 

Flyget strävar efter att få fram  en bra produkt även 

för lokalbefolkningen.   

Samordna med övriga bolag 

Rotavdrag för hyreslägenheter? 
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3. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2018 

I budget 2018 och långtidplan t o m 2020 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande 

verksamhetsförändringar. 

 

På Ekonomiutskottet den 10 mars 2015 redovisades följande tankar om tänkt läge 2018. På 

Ekonomidagen den 2 februari 2016 bekräftas att bilden ännu gäller. 

 

 

Socialnämnden 

Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre. 

Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder 

Mer stöd till tex nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet 

Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa 

Behov av trygghetsboende 

 

Barn o Utbildningsnämnden 

Fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan. 

Ej gymnasiebehöriga ökar 

Följa upp våra elever i andra kommuner 

Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete 

Svårt med personalförsörjningen idag. 2019 har vi nog nyutbildade på högskolenivå på låg o 

mellanstadie samt förskola 

Bygga ut Stortorget? Sälja ut de små enheterna. 

Vi är rädda om personalen och respekterar varandra. 

Behov av nya förskoleavdelningar 

 

Kommunstyrelsen 

Vi tänker kostnadseffektivt 

2018 samarbete med andra kommuner 

Infört ny modern teknik.  Bla nytt ärendehanteringssystem,  

Ska vi ha kvar alla verksamheter eller lägga ut på annan?  

God ordning och reda i kommunen. 

Kultur och fritidsfrågor är tillväxtskapande. 

AME flyktingmottagande ska ske på ett bra sätt. Man ska kunna komma vidare i livet, Vi har 

hittat rätt nivå på denna verksamhet 

Näringsliv. En permanent organisation. Vi har ett bra näringslivsklimat.  

 

AKAB 

Ett gott företagsklimat 

Ta tillvara på det som finns. 

En sammanhållen bolagskoncern 

 

AFAB 

Vi utvecklat testnäringen, bla med köpt mark 

Direktflyg även sommartid?  
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AEAB 

Vi vill ha oförändrat pris fram till 2019 

2022 elda egna sopor? Kanske även grannkommuners 

Vi klarar -35 grader på reservkapaciteten 

 

AHEM 

Byggt nytt 60-80 lägenheter  

Trygghetsboende 

Samordnad fastighetsskötsel 

Inflyttning. Nytt system för fastighet.  

 

4. Kostnadssänkande åtgärder  

På ekonomidagen den 2 februari 2016 diskuterades olika objekt som föremål för kostnadssänkande 

åtgärder. Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder. 

Verksamheterna uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka 

kostnadssänkande åtgärder som man planerar för. 

 

5. Befolkning 

Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidplan på SCBs 

prognos från våren 2016. 
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6. Priser kommunal verksamhet –Löner och verksamhetspriser 

Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft kan medföra högre löner av 

konkurrensskäl samt av karriärstjänster och lärarlönelyft. Bedömd utveckling rör sig om en 

något lägre nivå än tidigare år som beräknats till 2,9-3,2 % årligen.  

 
 

 
* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 

** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och kontant skatt 

 

För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med 0,3 procentenheter per år. 

För åren 2018 och 2019 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med  

kalkylens antaganden. 

Det påverkar PKV med 0,2 procentenheter dessa år. 

 

Löne- och prisökningarna har varit inräknade i nämndernas nettoram under åren 2014-2016. 

Idag är de flesta avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas centralt i kommunen, 

däremot i liten mån i verksamheterna. Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera 

för egna löneökningar kan i sig vara kostnadsdrivande då det finns en risk att man i 

budgetarbetet säkerställer nivån. Att löneökningar också medför kostnadsökningar för 

pensioner är en annan omständighet som torde vara mest lämplig för Personalenheten att 

beräkna. 

 

Av dessa skäl skall löneökningar budgeteras centralt i kommunen för åren 2018-2020 

Prisökningar skall beräknas av verksamheterna i budgetarbetet. 

 

Löneökningarna skall budgeteras centralt i budgets 2018-2020. 
 

Prisökningarna skall vara inräknade i verksamheternas budgets 2018-2020. 
  

Prisindex kommunal 

verksamhet             

  

PKV   2016 2017 2018 2019 2020 
  

Arbetskraftskostnad  3,5 2,9 3,2 3,5 3,5 
  

Övrig förbrukning  1,9 2,2 2,4 2,6 2,6 
  

Prisindex kommunal 

verksamhet 
 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2% 
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7. Övriga faktorer att ta hänsyn till 

Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. 

 

Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen 

beräknas minskas med koncernbidrag från systerbolag med beräknat 1 Mkr. 

 

Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar 

också för övrig verksamhet. 

 

En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som 

ansvarsförbindelse. (155 Mkr den 161231). 

 

Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koncernbolagens resultat- 

och investeringsbudget för perioden. Det förra bl a för eventuella möjligheter till kommande 

koncernbidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser. 
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8. Obearbetad resultatbudget 2018 och Långtidplan t o m 2020 

Nedanstående resultatbudget bygger på Prognosunderlag för skatteintäkter och generella 

bidrag från SKL 170215 (Cirkulär 17006) medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs 

prognos från våren 2016 

Nämndernas budgetramar är  desamma som i föregående års långtidsplan vad avser 2018-

2019. Under budget processen för 2018-2020 krävs stora nettokostnadssänkningar. 

RESULTATBUDGET tkr Utfall 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

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

Kommunfullmäktige -2 158 -2 698 -3 036 -2 853 

Kommunstyrelsen -28 849 -61 700 -78 268 -80 121 

Barn o Ungdom -143 882 -152 706 -149 862 -150 260 

Socialnämnden -166 879 -173 093 -174 314 -176 979 

Miljö o Bygg -5 237 -2 371 -2 480 -2 605 

SUMMA -347 005 -392 568 -407 960 -412 818 

Löneökningar nya   -8 169 -25 385 -38 485 

Pensioner mm -36 479 -7 300 -500 -500 

Avskrivningar -14 206 -16 050 -16 050 -16 050 

 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -397 460 -424 087 -449 895 -467 853 

Skatteintäkter 288 172 300 323 301 869 308 212 

Utjämningsbidrag 126 671 122 350 125 362 128 232 

Extra flykting 4 295 5 092 4 000 4 000 

Finansiella intäkter 1 730 1 400 800 800 

Finansiella kostnader -11 -100 -100 -100 

Summa intäkter 420 857 428 743 431 931 441 144 

Befolkning 1 november föreg 
år/årsskifte 

6 447 6442 6439 6 436 

Prognos minskning befolkning -10 -6 -3 -3 

RESULTAT  23 167 4 978 -17 964 -26 709 

1 % mål 4 120 4 274 4 372 4 478 

SPARKRAV  till 1 % mål   22 276 31 113 

 

Det kommer att krävas såväl sparåtgärder som att ta bort verksamheter. 
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9. Budgetarbete 

I nämndernas äskanden framgå  med ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv 

1. Vilka verksamheter som inte är  tvingande enligt lag  i kommunal verksamhet 

2. Vilka kostnadssänkande åtgärder finns i verksamheterna 

3.  Risk och konsekvensanalys för åtgärder enligt p 1 och 2 ska redovisas 

 

10.Investeringsbudget 

Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som 

underhåll. Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en 

investering. Utbytt del utrangeras därvid. 
 

Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska 

innehålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 

investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade 

och avgiftsfinansierade investeringar. 

 

Förändring har skett för att få ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på 

upphandlingförfarandet. 

 

11.Äskande och  Redovisning till Ks arbetsutskott 

Nämndernas äskande för perioden 2018-2020 gällande Mål- och Resursplan skall vara 

Ekonomikontoret tillhanda den 18 april 2017 för Ekonomiutskottets sammanträde 25 april 

2017. 

 

Bolagen skall meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de 

senare till ekonomikontoret senast den 15 april 2017 för ekonomiutskottets sammanträde den 

25 april 2017. 

 

__________ 
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Riktlinjer för investeringar 
– Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00053/2017 003 
 
Kommunfullmäktige fastställd 2015-04-14 § 61 riktlinjer för investeringar. 
 
Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet 
syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och 
redovisning för att uppnå det bästa samlade resursutnyttjandet. Målet är 
även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetet med investeringar. 
 
Avfallschef Johan Åberg har inlämnat en skrivelse där han önskar ett tillägg 
i riktlinjer för investeringar under punkten 4.1 Lös egendom; 
 

 Försäljning av inlämnat återbruksmaterial som säljs via Ånyo och 
Återvinningscentralen undantas från ovanstående. 

 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Riktlinjer för investeringar för Arvidsjaurs kommun antas. 
2. Kommunstyrelsens beslut 2008-05-05 § 83 och kommunfullmäktiges 

beslut 2015-04-14 § 61 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ksau 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 
 

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 2017-02-23 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Johan Åberg, Avfallschef 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Direktval 
0960-15540 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revidering av beslut om Policy vid försäljning av kommunens egendom 
Dnr 53/2017 
 
Kommunstyrelsen har 2008-05-05 § 83 antagit Policy vid försäljning av kommunens 
egendom;  
 
 Egendomen ska läggas ut på anbudsförfarande. 
 Egendomen ska annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia. 
 Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i annat fall 

lämnas egendomen för erforderligt omhändertagande (återvinning, bilskrot etc) 
 
Avfallsenheten önskar ett tillägg på detta beslut som lyder: 
 
”Försäljningen av inlämnat återbruks material  som säljs via Å-nyo och 
Återvinningscentralen undantas från ovanstående” eller en liknande skrivelse.  
 
Detta för att undvika misstolkningar i och med att inget av ovanstående uppfylls vid 
försäljningen på Å-nyo och ÅVC. 
 
Försäljningen av återbruksmaterial både i butiken, på ÅVC och på facebook är 
väldigt populärt och omtyckt bland kommunens medborgare.  
 
 

 
Johan Åberg  
Avfallschef 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-02-23 
 

Dnr 00053/2017 -003 
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1. Inledning 
 
Dessa regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av 
anläggningstillgångar (investeringar) inom kommunens samlade verksamhet syftar till att 
skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning, och redovisning för att uppnå det bästa 
samlade resursutnyttjandet. Målet är även att även förtydliga beslutsprocessen samt roller, 
ansvar och befogenheter i arbetet med investeringar. 
 
Redovisningslagen, Kap 6 §1 definieras anläggningstillgång på följande sätt: 
”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller 
innehav.” 

I ett inledande skede, innan en anläggningstillgång tagits i bruk och avskrivningarna påbörjats 
kallas den för investering. 
 
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Arvidsjaurs kommun” som beslutades av 
kommunfullmäktige 2014-11-24 står följande om investeringar: 

Kommunfullmäktige fastställer i mål och resursplan ramar och investeringsbudget för 
nämnderna. 
 
Som underlag för ett beslut i en nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera 
och dokumentera: 
 

•Behovet av investeringen 
•Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
•Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
•Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
 
Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 
 
I ägardirektiv för i Arvidsjaurs kommunkoncern ingående bolag, som kommunfullmäktige 
fastställer, åläggs dotterbolag i AKAB rapportera till moderbolaget innan beslut fattas om 
vissa investeringar. Moderbolaget rapporterar i sin tur till kommunfullmäktige. 
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2. Grundregler för investeringar 
 
2.1 Definitioner 
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En investering 
ska tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivas av under nyttjandetiden. 
En nedre gräns finns för definitionen av anläggningstillgång och därmed vad som ska hamna i 
investeringsbudgeten: 
 
• En tillgång som har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år. 
• Värdet på tillgången ska uppgå till ett väsentligt belopp. Med väsentligt belopp menas att 
utgiften ska överstiga ett prisbasbelopp  (44 500 kr för år 2015) Båda dessa kriterier måste 
uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång 
 
Dessutom ska följande förutsättningar uppfyllas: 
Kommunen ska ha kontroll över tillgången, och det ska vara sannolikt att den medför 
ekonomiska fördelar eller att den höjer servicenivån i framtiden. I kommunal verksamhet 
innebär det att tillgången bidrar till att uppfylla fastställda mål. 
 
Dessa kriterier måste uppfyllas för att tillgången ska kunna aktiveras som anläggningstillgång. 
Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar.  
 
Så kallade klumpanslag per nämnd kan tillåtas för tvingande akuta behov. LOU måste ändå 
följas. Investeringsprojekten skall specificeras och rapporteras till Ekonomiutskottet. 
 
Reparation och underhåll, dvs. åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings 
tekniska och funktionella status, bokförs som kostnad det år som åtgärden utförs. 
 
Fr o m 2015 skall kommunen arbeta enligt komponentavskrivningsmetoden. Detta innebär att 
utbyten/reinvesteringar skall betraktas som investeringar. I samband därmed utrangeras den 
utbytta komponenten/anläggningstillgången. 
 
En anläggningstillgång kan vara immateriell eller materiell. 
 
2.1.1 Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna indelas i 

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2. Maskiner och inventarier 
3. Övriga materiella anläggningstillgångar 
 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3(11) 
 

FÖRSLAG - Riktlinjer för investeringar 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-xx 

 
 
2.1.2 Anskaffningsvärde 
Redovisningslagen Kap 6 § 3:” Anläggningstillgångar skall tas upp till belopp motsvarande 
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning....” 
 
En anläggningstillgång skall tas upp i bokföringen till det anskaffningsvärde den hade vid 
förvärvstillfället. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter vid förvärvet eller tillverkningen 
inräknas. Indirekta kostnader som administration och projektering får ingå i 
anskaffningsvärdet om de är direkt hänförliga till anskaffningen och kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
2.1.3 Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag ska inte reducera anläggningstillgångarnas värde utan redovisas som 
förutbetald intäkt enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 18; 
Intäkter frånavgifter, bidrag och försäljningar. 
 
2.1.4 Inköp av fastigheter 
Inköp av fastigheter ska alltid redovisas som en anläggningstillgång. 
 
2.2 Avskrivning 
 
2.2.1 Allmänt 
Med aktivering av investering menas att bokföra en anläggningstillgång på balansräkningen 
samt börja avskriva den. 
 
Alla anläggningstillgångar med begränsad livslängd ska avskrivas. Avskrivningen används i 
redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång över tillgångens nyttjandeperiod. Motivet 
är att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för respektive redovisningsperiod. 
Avskrivningen ska baseras på anskaffningsvärdet för respektive tillgång. Avskrivningstiden 
ska bestämmas för varje enskilt objekt. En bedömning av den förväntade nyttjandetiden ska 
göras med hjälp av exempelvis tidigare erfarenhet från liknande anläggningar, 
verksamhetsplanering och teknisk expertis. Avskrivningstidens längd ska fortlöpande 
omvärderas. 
 
Linjär avskrivning används, vilket betyder att samma belopp avskrivs varje år. 

Varje avgränsat anläggningsobjekt ska särbehandlas och kollektiva avskrivningar får inte 
förekomma. 

En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför nödvändig. Avskrivning ska göras 
från den tidpunkt tillgången tas i bruk. Det innebär att första avskrivningen ska göras månaden 
efter det att anläggningen har börjat användas. Pågående arbeten ska särredovisas i 
balansräkningen. 
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2.2.2 Ändring av avskrivningsplan 
Om en tillgång uppenbarligen redan är tillräckligt avskriven kan det i undantagsfall vara 
lämpligt att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen. Ett exempel kan vara att den 
ekonomiska livslängden för en anläggning är betydligt längre än vad som antogs när 
avskrivningsplanen ursprungligen gjordes. Enbart en värdestegring av en tillgång är inte någon 
godtagbar grund för att avbryta eller modifiera avskrivningsplanen för en tillgång med 
begränsad ekonomisk livslängd. En avskrivningsplan kan förkortas om man vet att 
anläggningen kommer att tas ur bruk tidigare än vad som ursprungligen beräknats. 
För förändring av avskrivningsplan krävs särskilt politiskt beslut av ekonomiutskottet. 
 
2.2.3 Nedskrivning 
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det 
engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och kraftiga 
värdeminskningar. Ofta blir en nedskrivning aktuell då beslut fattas om nedläggning eller 
utrangering. 
En nedskrivning ska belasta resultatet som en extraordinär kostnad om den är av väsentlig 
storlek. I annat fall redovisas den bland avskrivningarna. Beslut om nedskrivning av tillgång 
fattas av kommunstyrelsen om inte nedskrivningen är en följd av att tillgången avyttrats. 
 
2.2.4 Uppskrivning 
Uppskrivning av en anläggningstillgång får inte göras. 
 
2.3 Immateriella anläggningstillgångar 
Med immateriella anläggningar avses icke fysiska tillgångar. Utgifter för utvecklingsarbete 
kan tas upp som en anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande och varaktigt värde 
för verksamheten under kommande år. Detta kan bli aktuellt endast i undantagsfall. Som 
exempel kan nämnas utvecklandet av informationssystem och andra egna produkter som kan 
försäljas eller på annat sätt leda till framtida intäkter. 
 
2.4 Exploateringar 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och eller 
arbetsområden. Exploateringsfastigheter som är avsedda att avyttras ska klassificeras som 
omsättningstillgång. 
 
2.5 Leasing 
Leasing är en finansieringsform för anskaffning av anläggningstillgångar. När den likvida 
situationen är god i kommunen skall leasing inte användas som förstahandsval. Val kan träffas 
först sedan man undersökt det mest kostnadseffektiva alternativet. 
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3. Gränsdragning mellan investering och underhåll 
 
Med reparation och underhåll avses åtgärder som syftar till att bibehålla en 
anläggningstillgång i dess ursprungliga skick. Hit räknas även ändringsarbeten avseende 
inredning, till exempel vid ändrat användningsområde för en lokal. Ersättning/komplettering 
av inventarier har tidigare räknats som underhåll. Fr o m 2015 skall 
ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt del utrangeras därvid. 
Reparation och underhåll bokförs som en kostnad det år åtgärden utförs. 
 
 
4. Avyttring av anläggningstillgångar 
 
4.1 Lös egendom 
Vid all försäljning till extern part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. Följande gäller 
(Ks § 83/08) 
 
 Egendomen ska lämnas ut på anbudsförfarande 
 Egendomen annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia 
 Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i annat fall lämnas 

egendomen för erforderligt omhändertagande (återvinning, bilskrot etc.). 
 Försäljning av inlämnat återbruksmaterial som säljs via Ånyo och Återvinningscentralen 

undantas från ovanstående. 
 
Realisationsvinst eller – förlust i samband med försäljning av lös egendom ska bäras av 
respektive förvaltning om inte politiskt beslut säger annat. 
 
I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar ska priset utgöras av bokfört värde. 
 
Kassation av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Grund för sådant beslut ska 
vara att varan inte längre kan användas på ett effektivt och rationellt sätt, samt att den saknar 
marknadsvärde. 

All avyttring eller kassation ska omgående skriftligen meddelas förvaltningens 
ekonomifunktion. 
Vid avyttring mellan olika juridiska personer inom kommunens samlade verksamhet gäller 
marknadsprissättning. 
 
4.2 Fast egendom 
All försäljning av fast egendom regleras av kommunstyrelsens delegationsordning. 
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5. Investeringsbudget 
 
Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska 
innehålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig 
investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade investeringar. 
 
Kommentar: Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på 
upphandling. 
 
5.1 Kategorier av investeringar 

 
5.1.1 Skattefinansierade investeringar 
Dessa investeringar avser samtliga investeringar, vars drifts- och kapitalkostnader ska 
finansieras av skattemedel. 

Den totala investeringsramen för denna typ av investeringar regleras av de finansiella målen. 
En skattefinansierad investering kan även vara lönsam och leda till sänkta driftkostnader, 
vilket då kan vara en anledning till att prioritera denna investering före andra. 
 
5.2.1 Avgiftsfinansierade investeringar 
Med avgiftsfinansierade investeringar avses samtliga investeringar som ingår i kommunens 
avgiftsfinansierade verksamhet och som anses vara nödvändiga för den fortsatta driften. Den 
totala investeringsramen inom avgiftsfinansierad verksamhet avgörs av de finansiella målen. 
 
5.2 Ansvarsfördelning 
Ny- och reinvesteringar i utrustning och inventarier beslutas av respektive nämnd inom den 
investeringsram som tilldelats i beslutad investeringsbudget. Den nämnd som har behov av 
investeringar ansvarar för att investeringen planeras in i kommande budget. Utrymme för 
kapitalkostnader och eventuellt ökade driftskostnader i övrigt skapas genom minskade 
avskrivningar, besparingar och prioriteringar inom tilldelade ramar. 
 
Beslutsunderlaget ska tydligt klarlägga lönsamheten i planerade investeringar eller vilka andra 
effekter investeringen avser att åstadkomma. Möjligheterna att delfinansiera 
investeringsprojekt ska undersökas innan förslag till investeringar lämnas. 
 
För ombyggnader och nybyggnader i lokaler gäller att Tekniska ansvarar för investeringen 
efter beställning av berörd nämnd. Lokalkostnaden betalas av den nämnd som ska nyttja 
lokalerna ifråga. 
 
Kommunchef ansvarar för att hålla ihop arbetet med hela investeringsbudgeten till 
ekonomiutskottet. 
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6. Investeringsmodell 
 
Investeringsprocessen i Arvidsjaurs kommun innehåller fem delmoment. 

1. Behov 
2. Utredning/ Beredning 
3. Beslut 
4. Genomförande 
5. Uppföljning 
 
6.1 Behov 
Beslutsprocessen ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess. För investeringsplaneringen 
gäller en planeringshorisont om fem år. Detta bland annat för att möjliggöra tid för inarbetning 
i kommunens översiktsplan och framtagande av detaljplaner om så skulle behövas, samt för att 
skapa utrymme för de övergripande prioriteringar som kan vara nödvändiga. 
 
Investeringsbehovet kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en 
investering, men behov kan också uppstå centralt vid exempelvis strategiska investeringar.  
Ibland måste investeringar genomföras på grund av lag- eller miljökrav.  Eftersom 
investeringsbesluten är av stor långsiktig betydelse, är det viktigt att dessa beslut är väl 
genomarbetade. 
 
6.2 Utredning / Beredning 
 
6.2.1 Utredning 
Det är angeläget för kommunen att beslutsunderlaget är så genomarbetat som möjligt, 
eftersom detta då leder till minskad risk för felinvesteringar. Ett väldokumenterat ärende och 
kommande beslut blir betydligt enklare att följa upp. Samtliga investeringar, oavsett om det är 
ny- eller reinvestering ska hanteras på samma sätt. 
 
Beslutsunderlaget ska innehålla följande delar: 

• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning. 
• Kategori, status och prioritet ( miljö, ekonomi, ny verksamhet, lagkrav) 
• Motiv till investeringen 
• Investeringsbelopp samt bedömd livlängd och tidpunkt för reinvestering 
• Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad med 

efterkalkyl med tillhörande analys. 
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter 
• Eventuella engångseffekter 
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering. 
 
I ärendet bör alternativ till investeringen listas. Det är angeläget att såväl objektiva som 
subjektiva kriterier listas. För stort fokus på ekonomi och kalkyler riskerar att göra 
utredningen ensidig, varför det är viktigt att alla områden tas med. Beakta tidigt i utredningen 
hänsyn till övriga verksamheter som kan beröras av investeringen så att suboptimering 
undviks. 
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Det är av mycket stor vikt att den som vill genomföra investeringen tar ställning till om 
verksamheten har kapacitet att genomföra investeringen enligt beräknad tidplan. Här ska också 
inräknas tid för upphandlingsarbetet. I annat fall ska planeringen skjutas framåt till dess att 
möjlig tid finns. I detta sammanhang skall då även beaktas störningar för annan verksamhet, 
omflyttningar, konflikt med andra projekt. Detta för att investeringsplanen i så stor 
utsträckning som möjligt skall spegla kommande utbetalningstermer. 
 
Det efterföljande analysarbetet i såväl för- som efterkalkyler syftar till att ta tillvara 
erfarenheter inför framtida investeringar. Kraven på innehåll i dessa kalkyler är den lägsta 
nivån för ekonomiska kalkyler. Större investeringar kan komma att kräva mer detaljerade 
kalkyler. 
Detta bedöms av ansvarig förvaltning och bifogas ärendet. Större investeringsprojekt 
(beräknad investeringsutgift överstigande 5 000 000 kr) ska alltid åtföljas av en betalningsplan 
som ska bifogas kalkylen i samband med begäran om investeringstillstånd. 
 
6.2.2 Investeringsplaner 
Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan med fem års framförhållning, som utgör 
underlag till kommunens investeringsbudget. Kommunens totala investeringsplan ska vara 
baserad på den investeringsram som fastställts i de finansiella målen för kommunen. 

Ett- och flerårsplanerna fungerar som sammanfattningar av situationen och identifierar de 
möjligheter och problem som ska lösas genom investeringar. Sådana totala översikter är 
viktiga både för att kunna få en uppfattning om de totala investeringsönskemålen och för att 
kunna prioritera mellan olika projekt. 
 
Planerna har till syfte att identifiera investeringsbehoven, och används i diskussioner med 
styrelser/nämnder kring finansieringsfrågor. Verksamheterna ansvarar för sin 
investeringsbudget. Kommunchefen har en samordnande roll mot nämnder och verksamheter. 
I detta ingår att identifiera liknade slag av investeringar för en så effektiv upphandling som 
möjligt. 

Vid investering rörande fastigheter krävs ett aktivt samråd mellan tekniska förvaltningens 
fastighetsavdelning och respektive berörd förvaltning. 
 
6.2.3 Resultatpåverkan 
I samband med investeringsplaneringen ska ett investeringsprojekts resultatpåverkan inarbetas 
fullt ut i resultatbudgeten. Förutom den tillkommande kapitalkostnaden, ska även hänsyn tas 
till investeringens effekt på driftskostnaderna, i form av ökat eller minskat personalbehov, 
höjda eller sänkta energikostnader, ökad eller sänkt lokaleffektivitet m.m. 
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6.3 Beslut 
 
Till varje investering ska finnas ett komplett och dokumenterat beslutsunderlag. Respektive 
nämnds beslutade investeringsplan översänds till ekonomiutskottet för vidare beslut i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
En förutsättning är att nämndens investeringsbudget ryms inom de från budgetdirektiven 
tilldelade ramarna. Avvikelser från beslutade investeringsramar förutsätter nya beslut baserade 
på fullständiga underlag. Om inte annat framgår av gällande delegationsordning beslutas 
ändring av investeringsbudget av kommunfullmäktige. 
 
6.3.1 Projekteringstillstånd 
Beslut om investering i maskiner och inventarier fattas av respektive nämnd utifrån de 
beslutsnivåer som framgår av kommunens inköpspolicy. 

För samtliga investeringsprojekt som beräknas överstiga 1 000 000 kr, krävs 
kommunstyrelsens godkännande innan projekteringen påbörjas. Detta avser såväl all 
skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet. 

Investeringar i infrastruktur, verksamhetsfastigheter och avgiftsfinansierad verksamhet 
förutsätter att berörd verksamhet har betalningsansvar inom givna ramar för de 
projekteringskostnader som uppstår om investeringen inte blir av. 
 
6.4 Genomförande 
Sedan upphandlingsprocessen är avslutad och totalt belopp ryms inom det beslutade objektet 
skall ekonomikontoret meddelas kommande betalningstidpunkter för investeringen. Om det 
därvid skulle uppstå lånebehov skall ärendet hänskjutas till ekonomiutskottet. 

Om offererat pris överstiger beslutad investeringsbudget för objektet skall frågan om 
tilläggsbudget hänskjutas till ekonomiutskottet. Verkställan av inköp får då inte ske innan 
kommunfullmäktige har beslutat i frågan. 

Kommunstyrelsen ska hänskjuta ärende till kommunfullmäktige om aktuell investering är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
6.4.1. Investering på annans anläggning 
Ombyggnad av lokaler som används i kommunal verksamhet och som ägs av annan kan 
redovisas som investeringsutgift. Avskrivningstiden anpassas till kontraktstidens längd. 
Är hyresförhållandet kortare än fem år redovisas åtgärden som underhåll. 
 
6.4.2 Driftanslag hos nämnd 
I händelse att kommunfullmäktige anslagit riktat driftanslag till nämnd för att kunna 
genomföra en investering, får dessa medel endast användas för tillfälliga insatser fram till dess 
att investeringen tas i bruk. I de fall investeringen utgår från planeringen ska driftanslaget 
ovillkorligen stå till kommunfullmäktiges förfogande. 
 
 

  



 

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 10(11) 
 

FÖRSLAG - Riktlinjer för investeringar 
 

Fastställt av kommunfullmäktige 2017-xx 

 
 
6.5 Uppföljning 
Samtliga investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. För varje investering skall diarienummer för upphandlingsärende 
anges. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna. 

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och 
kommenteras med förslag till åtgärdsplan för att lösa befarad negativ avvikelse. 

Överskott på ett investeringsprojekt får inte kvittas mot underskott på ett annat investerings-
projekt utan politiskt beslut. 
 
6.5.1 Avvikelser mot budget 
Om avvikelser från beslut avseende inriktning, omfattning, ekonomi, tidpunkter mm föreligger 
eller kan befaras, ska anmälan härom ske till berörd nämnd och till kommunstyrelsen även vid 
andra tidpunkter än i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. Nämnden har att inom sin 
ram söka omprioritera investeringsobjekt, vilket redovisas i samband med anmälan. 

I samband med att en investering avslutas ska en efterkalkyl upprättas, där de ekonomiska 
delarna följs upp och analyseras i jämförelse med förkalkylen. Varje nämnd svarar för att 
uppföljning och återrapportering av samtliga investeringsprojekt görs. 
 
 
7. Överföring av investeringsmedel 
 
Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som inte 
använts för detta projekt förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 
särredovisade. 
 
De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett 
projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig 
sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av 
kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell 
överföring av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även 
årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. 
 
Kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag kan inte överföras utan att en särskild 
redogörelse upprättas. 
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8. Redovisning av investeringsbudget 
 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot gällande budget. 
Investeringsbudgeten ska vara nedbruten på projektnivå när internbudgeten fastställs. Av 
denna skall även framgå, respektive projekts årsbelopp samt totalbelopp för fleråriga 
investeringar. Dessa uppgifter skall också rapporteras in i ekonomisystemet. 

I de fall medel från klumpanslag eller andra investeringsprojekt ianspråktas för ett specifikt 
projekt ska detta omgående justeras i investeringsbudgeten. 
 
Avskrivningarna för de olika investeringskategorierna, skattefinansierad respektive 
avgiftsfinansierad, ska redovisas var för sig. 
 
8.1 Fastigheter 
Fastigheter indelas i byggnader, byggnadsinventarier och mark. Var del bör särredovisas. 

Byggnaden utgörs av själva byggnadsstommen samt sådan utrustning som hör till byggnaden 
och som är nödvändig för byggnadens allmänna funktion. Byggnaden indelas i komponenter 
med olika ekonomisk livslängd. 

Byggnadsinventarier är de delar och tillbehör i en byggnad som är knutna till en speciell 
nyttjarens verksamhet och som inte behövs för byggnadens allmänna bruk. 

Mark skall inte avskrivas, då den förutsätts ha obegränsad livslängd. Vid köp av en fastighet 
skall inköpspriset och övriga utgifter fördelas mellan byggnad och mark. 
 
 
9. Investering hos bolag 
 
Respektive styrelse beslutar i samtliga ärenden. Investeringsprojekt av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt ska redovisas till kommunfullmäktige innan de påbörjas. 
Tillämpningen av detta framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 
 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Kommunstyrelsen 2008-05-05 104 
 

Tidigare beslut 
 
 
Policy vid försäljning av 
kommunens egendom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Alla personalledare 
 

Ks § 83 Dnr 00126/2008 003 
 
Kommunen har inget regelverk för försäljning av lös egendom. För att alla 
kommunmedborgare ska kunna behandlas lika, har nämndskansliet tagit 
fram förslag till policy. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta nedanstående policy vid försäljning av kommunens egendom; 
 

 Egendomen ska lämnas ut på anbudsförfarande 

 Egendomen annonseras i minst ett kommuntäckande annonsmedia 

 Värdet på egendomen ska bedömas överstiga annonskostnaden, i 
annat fall lämnas egendomen för erforderligt omhändertagande 
(återvinning, bilskrot etc). 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

  Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01  
 

20 
 
 
Taxa för renhållning 
(avfallhantering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00052/2017 051 
 
Kommunfullmäktige antog 2016-04-12 § 29 "Taxa för renhållning".  
 

Avfallschef Johan Åberg har i tjänsteyttrande föreslagit revidering av taxa 
för renhållning.  
 
Anledning är att Arvidsjaurs kommun har tillsammans med 17 andra 
kommuner upphandlat omhändertagande av farligt avfall. Det nya avtalet 
har lett till billigare priser på flera olika fraktioner. Därför är det nu läge att 
justera avfallstaxan så att priserna ligger i rätt läge. 
 
Kommunen behöver inte heller betala till El-kretsen för butikskylar varför 
denna avgift kan tas bort. Dessa ingår numera i producentansvaret. 
 
Förslag finns på en ny grundavgift som gäller föreningar som verkar i egna 
fastigheter som kan jämföras med fritidshus, exempelvis byastugor. 
Förslaget ligger på 250 kr inkl moms.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för renhållning (avfallshantering) antas. 

2. Delegera rätt till avfallschefen att sätta avgifter för mottagning av avfall 
som ej räknas som hushållsavfall. Detta gäller endast de fraktioner som 
finns inom punkt 3 i bifogat taxedokument. Dessa är affärsdrivande 
verksamheter och ingår ej i kommunens avfallsmonopol. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-12 § 29 upphör att gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
KsAu 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Johan Åberg 
 

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 2017-02-22 
Árviesjávrien kommuvdna 

 

 
Handläggare 
Johan Åberg, avfallschef 
Åsa Andersson, tf samhällsbyggnadschef 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

Direktval 
0960-155 40 
 
 
 
 
 
 
 

Revidering av taxa för renhållning 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
 
Vi har tillsammans med 17 andra kommuner upphandlat omhändertagande av farligt 
avfall. Det nya avtalet har lett till billigare priser på flera olika fraktioner. Därför är 
det nu läge att justera avfallstaxan så att priserna ligger i rätt läge. 
 
Vi behöver inte heller betala till El-kretsen för butikskylar så vi kan även ta bort den 
avgiften. Dessa ingår numera i producentansvaret. 
 
Förslag på en ny grundavgift som gäller föreningar som verkar i egna fastigheter som 
kan jämföras med fritidshus, exempelvis byastugor. Förslaget ligger på 250kr inkl 
moms.  
 
Vi önskar att revidera taxan för osorterat för privatpersoner så att den blir samma 
som för företag. Anledningen är att vi helst vill att avfallet ska vara sorterat när det 
lämnas. Avfall som lämnas osorterat sorteras med mankraft för att vidare lämna 
ÅVC sorterat. Kommer det in mycket osorterat har vi för liten kapacitet för att hinna 
med. Priset sen tidigare är baserat på priset för företag men omvandlat till ett 
kubikpris. Önskan är därför att köra ett enhetligt ton pris för allt osorterat material se 
förslaget i taxedokumentet. 
 
I och med att vi nu kör slamtömning i egen regi har vi upptäckt att det är lämpligt 
med vissa förändringar i slamhämtningstaxan. Föreslagna förändringar finns i bifogat 
taxedokument. 
 
Avfallsenheten önskar även delegation på att sätta avgifter på de fraktioner som ej 
faller under kommunens renhållningsmonopol, dvs de fraktioner som finns inom 
punkt 3 i bifogat taxedokument.  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-02-22 
 

Dnr 00052/2017 -051 



 2 (2) 
 
Enligt Avfall sveriges jurist Sven Lundgren är det så att när det gäller avgifter för 
hantering av annat avfall än hushållsavfall (dvs. tjänster som kommunen säljer till 
marknaden) är det inte avgifter som är beslutade med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 
Därför torde det inte finnas något hinder mot att delegera beslutanderätten för dessa 
avgifter till avfallsenheten eller förvaltningschef. Det är en bedömningsfråga vilka 
avgifter avgifter som anses ha ”kommunalekonomisk betydelse” samt är av 
”principiell vikt”. Bedömningen borde kunna utfalla i att det inte handlar om avgifter 
som har kommunalekonomisk betydelse eftersom kommunen inte (jämfört med 
lagstadgade avfallsavgifter och skatteintäkter) kan kalkylera med ett visst flöde av 
intäkter. Avgifterna kan därför inte heller sägas vara av principiell vikt varför 
avfallsenheten eller förvaltningschef borde kunna få delegation. 
 
2. Ekonomisk analys 
De föreslagna avgiftsändringarna som rör farligt avfall, är beräknade på det nya 
avtalets priser och det är till största del prissänkningar samt att det kommit till några 
fraktioner som inte funnits tidigare. 
 
Angående slamtaxan så har priserna hängt med sedan tiden med entreprenör, det är 
därför dags att sänka några priser, se taxedokument. Föreslagen sänkning av 
timpriset är baserat på ”marknadens” priser och medför en föreslagen sänkning på 
239kr/tim, dvs nytt timpris 1300kr. Vidare läggs en fast kostnad på 488kr för 
extratömningar, dvs ord pris +kostnaden för extratömning. På så vis blir det samma 
för alla kunder oavsett vart de bor i kommunen. Tidigare kördes extratömningar på 
timtid. Brunnar större än 6m3 kördes tidigare också på timtid och det har i vissa fall 
slagit fel ut då en brunn snabbt kan tömmas vid rätt förhållanden. Därför föreslås en 
fast avgift för brunnar över 6m3 på 1527kr/gång+ en rörlig avgift på 160kr/m3 
överstigande 6m3.  
 

3. Miljöaspekt 
Avfallshanteringen är viktig ur miljösynpunkt. 
 

4. FN:s barnkonvention 
- 
 

5. Övrigt 
Nya taxan föreslås gälla från månadsskiftet efter att beslutet i KF är taget. 
 
6. Slutsats samt förslag till beslut 
1. Slutsats: Taxejusteringen görs för att vi ska ligga i rätt prisläge, rekommenderas att 
kommunfullmäktige antar de i taxedokumentet föreslagna ändringarna.  
 
2. Förslag till beslut: Se bifogat taxedokument. Delegegation till Avfallsenheten att 
sätta avgifter för mottagning av avfall som ej räknas som hushållsavfall, efter 
godkännande av förvaltningschef alternativt ge förvaltningschefen delegation. Detta 
gäller endast de fraktioner som finns inom punkt 3 i bifogat taxedokument. Dessa är 
affärsdrivande verksamheter och ingår ej i kommunens avfallsmonopol. 
 
 
Johan Åberg  
Avfallschef 
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ALLMÄNT 
Renhållningsavgiften skall täcka kommunens kostnader för en mängd aktiviteter: behållare, 
insamlingsarbete, transport, behandling, återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, 
kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning samt planering, administration m.m.  
Avfallshanteringen skall ha full kostnadstäckning.  
 
Sophämtning sker var fjortonde dag på fast veckodag i hela kommunen. Hämtning av hushållsavfall 
sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats. I annat fall ska 
fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid annan 
plats. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen. 
Fastighetsägare som bor inom 500 m från sopbilens färdväg ansluts automatiskt till den kommunala 
sophämtningen. Fritidshus har frivillig anslutning. 
 
För hushållsavfall från verksamheter såsom livsmedelsbutiker, restauranger och livsmedelsindustri 
kan tätare hämtningsintervall erhållas mot förhöjd taxa. 
 
Fastighetsägare/fritidshus som är belägna mer än 500 m från sopbilens färdväg ges möjlighet att 
anslutas till kommunal sophämtning. Sopkärlet placeras intill sopbilens färdväg på hämtningsdagen. 
 
Fastighetsägaren kan välja storlek på sopkärlet samt antal. För att uppmuntra kompostering finns en 
reducering av taxan för dem som har godkänd kompostering av hushållsavfall. 
 
Det finns tre återvinningscentraler i kommunen. En i Moskosel, Glommersträsk och Arvidsjaur för 
mottagning av hushållens grovavfall och trädgårdsavfall. Återvinningscentralen i Arvidsjaur utgör 
också mottagningsstation för farligt avfall och verksamhetsavfall. 
 
Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av grundavgift samt hämtnings- och 
behandlingsavgift.  
Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för administration, drift av 
återvinningscentralerna mm.  
Hämtnings- och behandlingsavgiften avser själva sophämtningen och omhändertagande av det avfall 
som lämnas i sopkärlen.  
 
Vid tillfälligt uppehåll i sophämtningen reduceras hämtnings- och behandlingsavgiften. 
Grundavgiften kvarstår och debiteras enligt taxa. 
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1. Grundavgift  
 exkl. moms inkl. moms 
En- och tvåbostadshus (villa, radhus)   575 kr/år 719 kr/år 
Verksamhets/företagslokal 575 kr/år 719 kr/år 
Flerbostadshus – lägenhet 320 kr/år 400 kr/år 
Fritidshus/föreningslokal* 200 kr/år 250 kr/år 
*Gäller föreningar som verkar i egna lokaler som kan jämföras med fritidshus, ex byastugor och dylikt.  
 
 

2. Taxa för hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet 
 
Hämtnings- och behandlingsavgift 
Avgiften avser tömning av kärl var 14:e dag enligt fastställt schema 
 

Kärl 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 
80 l 928 kr 1 160 kr 
190 l 2 071 kr 2 589 kr 
370 l 2 771 kr 3 464 kr 
660 l 4 835 kr 6 044 kr 
K80 l* 556 kr 695 kr 
K190 l* 1 243 kr 1 554 kr 
K370 l* 1 663 kr 2 079 kr 
 

* Avgift för fastigheter med godkänd kompost för matavfall. Kompostering av hushållsavfall får 
ske på den egna fastigheten i godkända kompostbehållare. Anmälan måste dock göras till miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden och godkännande utfärds innan nedsättning av avgiften enligt 
ovan erhålls. 

 

Avgift för extrahämtningar 

Behållare 
Avgift/kärl 
 exkl. moms 

Avgift/kärl 
inkl. moms 

80 l 60 kr 75 kr 
190 l 92 kr 115 kr 
370 l 130 kr 163 kr 
660 l 217 kr 271 kr 
 
Taxa för tillfälliga arrangemang- 120 kr exkl moms+kostnaden för extratömning för aktuellt 
kärl(se ovan). Kund hämtar och lämnar tillbaka kärl. Kommunen tillhandahåller kärl och rengör 
dem efter återlämnande. 
 

Säsongshämtning från fritidshus - 671 kr inkl. moms  
Sophämtning sker 15 maj-15 oktober med 14-dagars hämtning. Sopkärlet placeras intill sopbilens 
färdväg på hämtningsdagen. Före respektive efter perioden skall fritidshusägaren ha sopkärlet 
undanställt.  
 

Tillfälliga hämtningar – rastplatser m.m. - Företag, m.fl. kan begära säsongshämtning under 
tiden 15 maj-15 oktober - Kommunen debiterar enligt taxa för de särskilda hämtningsrutiner som 
krävs. 
 

Kärlbyte – 180 kr inkl. moms.  
Kostnadsfritt om kunden själv rengör och ombesörjer byte av kärl. 
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FÖRSLAG - Taxa för renhållning 
 

Gult=Nytt, Överstruket= Tas bort 
 

Taxa på Återvinningscentralen: 
 
Avlämning på kommunens Återvinningscentraler av sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik 
och farligt avfall från hushållen ingår i grundavgiften. Asbest räknas inte som ett hushållsavfall eller 
grovavfall, asbest räknas som bygg eller rivningsmaterial. 
 
Avgifterna för mottagning av avfall bygger på kostnader för behandling och transporter. Föreslagna avgifter 
för nedanstående avfallsslag inkluderar en administrativ avgift på 10 %. 
 
Avfall från hushåll 
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt. 
 
Grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall  Gratis som tidigare 
Osorterat avfall från hushåll 522 kr/m3 inkl. moms 
  <10 m3 1400 kr/ton + 4000 kr 
 10-20 m3 1400 kr/ton + 8000 kr 
 20-40 m3 1400 kr/ton + 16000 kr 
 
Latrin: 
 
Latrinhämtning 250 kr/inkl. moms för engångskärl inkl. hämtning.  
Endast latrinbehållare märkta ”Arvidsjaurs kommun” godkänns. Dessa finns att köpa via ÅVC eller 
Ånyo. Latrinbehållaren ska placeras intill sopkärlet på hämtningsdagen. 
 
 
3. Taxa för annat avfall än hushållsavfall 
 
Avfall från företag och verksamheter samt avfall från privatpersoner som ej räknas som hushållsavfall 
(ex.asbest och kyldiskar). 
Avgifterna inkluderar i förekommande fall avfallsskatt. 
Moms tillkommer på samtliga avgifter. 
 
Mottagningsavgift på Återvinningscentralen i Arvidsjaur: 
 
Kyl och frys, hushållsmodell .......................................................................................... Gratis 
Ej hushållslika kyl och frys (ex frysdiskar) ............................................................... 800 kr/st 
Elektronik med producentansvar .................................................................................... Gratis 
Elektronik (ej prod.ansvar) ......................................................................................... 10 kr/kg 
Mindre mängd div. avfall (max. en släp) som sorteras av avfallslämnaren .......... 598 kr/gång 
Brännbart avfall < 0,8 m ........................................................................................ 1254 kr/ton 
Brännbart, överstort material ................................................................................. 1710 kr/ton 
Restavfall till deponi (ej bränn- el. återvinningsbart) ............................................ 1955 kr/ton 
Järn och metallskrot ........................................................................................................ Gratis 
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FÖRSLAG - Taxa för renhållning 
 

Gult=Nytt, Överstruket= Tas bort 
 
 
Träavfall, impregnerat- se farligt avfall ...................................................................................  
Träavfall, behandlat ................................................................................................. 650 kr/ton 
Träavfall, rent, obehandlat ....................................................................................... 250 kr/ton 
Trädgårdsavfall, ris .................................................................................................. 250 kr/ton 
Trädgårdsavfall, gräs, löv ............................................................................... 100 kr/ton gratis 
Betong och tegel, krossad  ....................................................................................... 150 kr/ton 
Jord och schaktmassor*  .......................................................................................... 150 kr/ton 
Fyllnadsmaterial*  .................................................................................................... 150 kr/ton 
Aska från ved- flis- och torveldning ...................................................................... 1000 kr/ton 
Container Slaktavfall................................................................................................ 420 kr/ton 
Stubbar (ska vara jord och stenfria) ........................................................................  600 kr/ton 
Avfall till sortering <10 m3 ............................................... 1400 kr/ton + 4000 kr 
 10-20 m3 ......................................... 1400 kr/ton + 8000 kr 
 20-40 m3 ....................................... 1400 kr/ton + 16000 kr 
* för konstruktionsarbete inom området. Tas endast emot om det finns behov 
 
Farligt avfall 
 
Spillolja ....................................................................................................................... 4 kr/liter 
Oljefat (200 l) fullt inkl. tomfat ................................................................................. 900 kr/st 
Oljefat tomt ................................................................................................................ 100 kr/st 
Oljefilter ................................................................................................................... 15 8 kr/kg 
Absorbenter förorenade med olja ............................................................................. 15 8 kr/kg 
Oljeavfall fast (jord)** ................................................................................................ 10 kr/kg 
Hydraulslang .............................................................................................................  7,5 kr/kg 
Impregnerat trä ....................................................................................................... 1800 kr/ton 
Asbest* ..........................................................................................................................  5kr/kg 
Kvicksilver, instrument, komponenter ............................................................... 250 125 kr/kg 
Aerosoler ..................................................................................................................... 10 kr/kg 
Färg- och lackavfall ......................................................................................... 15 8 kr/liter, kg 
Lösningsmedel/Bensinrester .................................................................................. 40 10 kr/kg 
Bekämpningsmedel ................................................................................................ 40 20 kr/kg 
Vattenbaserad lösning med glykol ........................................................................... 10 5 kr/kg 
Småkemikalier ...................................................................................................... 80 50  kr/kg 
Rengöringsmedel ....................................................................................................... 10  kr/kg 
Läkemedelsrester ....................................................................................................... 20  kr/kg 
Litiumbatterier (ej småbatterier) ................................................................................ 80  kr/kg 
Riskavfall (smittförande, stickande, skärande) ........................................................... 20 kr/kg 
 
*endast små mängder tas emot, ska vara inplastat och väga max:30 kg/gång. 
** endast mindre mängder, kapacitet beroende på hur mycket som redan finns i lager. Kontakta personalen i 
förväg. 
 
Övriga tjänster 
 
Vägningstjänst (utan avfallsleverans) ............................................................... 130kr/vägning 
Skrotning av husvagn inkl. intyg ............................................................................. 1500 kr/st 
Maskinarbete - Hjullastare med chaufför………………………..………………... 600 kr/tim  
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FÖRSLAG -  Taxa för renhållning 
 

Gult=Nytt, Överstruket= Tas bort 
 

4. Taxa för slamtömning  
 

 exkl. moms Inkl moms. 
Tömning av slamavskiljare / tank  < 3m3 1051 1039     kr/gång 1 314 1299 kr/gång 
Tömning av slamavskiljare / tank 3 – 6 m3 1 539 1527 kr/gång 1 924  1908 kr/gång 
Tömning av fettavskiljare < 6 m 1 539 1527 kr /gång  1 924 1908 kr/ gång 
För slamavskiljare > 6 m3 timkostnad* 1527 

kr/gång+ 160kr/m3 
överstigande 6m3 

 
1908kr/gång+200kr/
m3 överstigande 6m3 

Extra avgift vid extratömning/budad tömning 
(dvs. ord. pris+488kr) 

488 kr 610 kr 

Extra avgift för slanglängd mer än 15 m 593 kr 741 kr 
Tillägg för tunga brunnslock,> 0,8 m 
Ej utmärkt brunn 
Bomkörning (ex, låsta brunnar och bommar.)   

210 kr 
200 kr 
320 kr 

262,5 kr 
250 kr 
400 kr 

Timkostnad min. debitering 0,5h (används 
när ej annan taxa kan tillämpas, ex spolning, 
rotskärning) 

1 539 1300kr/tim 1 924 1625kr/tim 

*(kommunens självkostnadspris)  
Enligt renhållningsföreskrifterna ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och 
fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. 
 
Extra tömning utförs på begäran mot särskild avgift. 
 
Längre tömningsintervall kan medges, efter ansökan hos kommunens miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnd. Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för 
tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt vid 
tömningstillfället. Slam/fettavskiljare, slutna tankar samt transportväg ska vara väl markerade. 
Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Till anläggning måste en farbar 
väg för tömningsfordonet finnas. Är avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och 
slambrunn sådant att slang längre än 15 m måste användas debiteras extra avgift enligt taxa. OBS, 
slanglängd räknas från hämtningsfordonets slanganslutning till brunnens botten, dvs ej avstånd 
mellan brunn och hämtningsfordonets uppställningsplats. 
 
OBS! 
Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att eventuella 
uppkomna skador åtgärdas. 
Eventuella brister konstaterade i anläggningen vid tömning skall vara åtgärdade innan nästa 
tömningstillfälle. 
Ungefärliga tömningstider meddelas på Arvidsjaur kommuns hemsida och annonseras i ett antal 
tidningar. Avvikelser från angivet tidsintervall kan förekomma. 
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Gult=Nytt, Överstruket= Tas bort 

 
 
5. Bestämmelser 
 
Bestämmelser för avfallshantering har införts i Renhållningsordningen för Arvidsjaurs och 
Arjeplogs kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 205 och trädde i kraft 2012-01-
01 2016-11-29 §172. 
 
Hämtnings- och behandlingsavgiften av hushållsavfall debiteras månadsvis av kommunen. 
Grundavgift samt sophämtning för fritidshus och slamtömning debiteras en gång per år av 
kommunen. Övriga avgifter debiteras löpande under året. 
 
För tillämningen av taxan ansvarar tekniska kontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Avfallsenheten. När taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse 
om avgift skall särskilt avtal upprättas. 
 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig. Detta kan dock överföras på nyttjanderättshavare om det 
finns en sådan skriftlig överenskommelse.  
 
______ 
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Bidrag för 
rådgivningsverksamhet 
under år 2017 
- Företagarna i Arvidsjaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00045/2017 052 
 
Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag med 78 000 kronor för 
täckande av kostnader för sin rådgivningsverksamhet i Arvidsjaur under 
2017. 
 
Kommunstyrelsen har för år 2016 beviljat 78 000 kronor i bidrag för 
rådgivningsverksamhet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Företagarna i Arvidsjaur beviljas bidrag med 78 000 kronor för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 19100. 

 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
KsAu 2017-03-01 
Ansökan 

Utdragsbestyrkande 

 
  



företagarna' 
ARYIDSJAUR .KommuN 

Arvidsjaurs Kommun 
Kommunstyrelsen 
933 81 Arvidsjaur 

Bidragsansökan Dar  q /20i —D5z 

KommunstyreAsen 

2017 -02- 1 4  

aurs kommun Arvidsj 

Företagarna i Arvidsjaur ansöker om bidrag, för täckande av kostnader för vår 
rådgivningsverksarnhet i Arvidsjaur. 

Företagamas medlemmar är fortsatt engagerade som mentorer och föreläsare inorn skolan och tar 
emot praktikanter från Sandbackaskolans entreprenörsprogram. Vi träffar UF företagen och 
fungerar som rådgivare och mentorer. Vi har under förra året utvecklat tillsammans med lärarna 
på ekonomiprogrammet ung företagsamhet. UF företagen har fått träffa företagare i likhet med 
Draknästet som går på Tv för att ge dem rådgivning, utveckla deras företagside, ge dem 
möjlighet att träna på att presentera sitt företag etc. Denna aktivitet har varit väldigt uppskattad 
av elever och lärare. Det är planerat att fortsätta under 2017. 

Vi har genomfört ett 20-tal företagsbesök både själv och tillsammans med Kommunen där vi 
bland annat har presenterat vad Kommunen kan erbjuda för möjligheter inom utbildning och 
utvecklingsfrågor. Det kommer att fortsätta under 2017 tillsammans med Arm Engberg 
näringslivssekreterare. 

Företagarna har ett nära samarbete med näringslivskontoret i Arvidsjaur Kommun där vi 
fungerar som dialogpart och stöd vid företagarträffar och företagsbesök med syfte att alla ska 
känna sig delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen. 

Företagarna sitter med i näringslivsrådet som näringslivschef startat upp och som träffas några 
gånger per år. Syftet med gruppen är att diskutera aktuella frågor, vara en rernissinstans och 
flagga för det som händer ute i kommunen. Vi bidrar med att förmedla rätt kontakter till 
utvecklingsfrågor och informationsträffar som ibland är tvingade att vara diskreta. 

I samband med ny projektperiod så samverkar vi med kommunens näringslivskontor kring de 
nya projekten där kommunen är medfinansiär och medpart. Samarbete med olika projekt har 
möjliggjort föreläsningar under året på olika teman. 

Försäljningen av Arvidsjaurs Presentkort har varit en succé och fortsätter att öka och vi ser att 
det är mycket positivt för handeln i Arvidsjaur. Det har resulterat i ett ökat administrativt arbete 
för Företagarna men känns som ett viktigt arbete som gynnar näringslivet i Arvidsjaur. 

Vi fortsätter att arbeta med att hitta nya plattformar att mötas och träffas på för att skapa ett 
bättre samarbete mellan kommun och företagen i Arvidsjaur. 

Adress Företagarna Arvidsiaurl 933 81 ARVIDSJAUR 1 Telefon 073-065 36 89 1 FaX 0960- 106 19 1 E -post arvidsjaur@foretagarna.se  



2(2) 	 företagarnd 

I augusti anordnades Söndag i Parken där Arvidsjaur Församling tillsammans med Företagarna, 
Arvidsjaur Kommun samt Sparbanken Nord hjälptes åt att planera och genomföra den 
uppskattade familjeaktiviteten. Ett deltagande på ca 800 personer gör att det finns en plan att 
arrangemanget ska vara återkommande vartannat år. 

Under november hölls Arvidsjaur Galan där kulturen och näringslivet delar ut priser för 
utmärkande prestationer. Galan blev väIdigt lyckad och det är ett viktigt event som bidrar till att 
skapa gemenskap och en positiv anda. Tillsammans kan vi utveckla och göra Arvidsjaur 
attraktivt. Galan är återkommande för varje år och målet är att fortsätt att utveckla den 
tillsammans. 

Vi hyr ett kontor på kommunhuset och det tyeker vi fungerar riktigt bra. Det finns många 
fördelar med att sitta nära kommunens näringslivskontor. Vår tjänsteman Ove Granlund har fin 
hösten 2016 slutat sin anställning hos oss för att driva butiken i Glommersträsk. Vi kommer 
fortsättningsvis att köpa Oves tjänster av utvecklingsbolaget så 1 dag/vecka arbetar Ove åt 
Företagarna Arvidsjaur. 

Sammantaget har i stort sett allt arbete varit fokuserat på Arvidsjaurs framtid och utveckling. 
Detta sker i samverkan där politiker och kommunala tjänstemän samt övriga aktörer arbetar 
tillsammans med näringslivet. Alla hyllar samarbete över gränserna. Vi inser vartefter att vi alla 
behöver varandra för en god utveckling av samhället. Vi anser att Företagarna är en viktig 
partner i samhällsutvecklingen. 

Som underlag för ansökan bifogas budget för 2017. Vi har här utgått från fjolårets anslag från 
kommunen. För att kunna fortsätta med vår verksamhet, rådgivning och del av 
samhällsbyggandet ansöker vi om 78 000 kr i anslag till vår verksamhet. 

Arvidsjaur 2017-02-06 

F Företagarna ' Arvidsjaur 
Stf: 

Åsa kiöld 

Ordförande 

Bankgiro: 214-4277 



Utfall 

2016 

Budget 

2017 

Sponsring Galan 30000 20000 

medlemsavgifter 40000 35000 

Kommunalt Bidrag 78 000 78000 

Provision Arvidsjaurkortet 9359 9000 

Summa 157359 142000 

Lokaihyra -14400 -14400 

Övriga externa kostnader -52 033 -50000 

Summa -66433 -64400 

Personalkostnader -63864 

Konsultkostnader -65000 

Rörelseresultat 27062 12600 

Ränteintäkter 0 0 

Återinföring nedskrivningar 

Skatt 2016 -4000 

23062 12600 

Bokslutet är inte klart så detta är utdraget från reslutatrapport och balansrapport innan avstämning och bokiu f- 
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Motion – Försäljning av 
arrendetomter vid 
Arvidsjaursjön till 
arrendatorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00190/2016 009 
 
Följande motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m). 
 
Släpp tomterna fria 
 

Jag föreslår 
att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina 
tomter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 68 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Yttrande har 2017-01-31 inlämnats av planingenjör Britta Lundgren. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut  

2015-03-24 § 74, att kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på 
fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande – Britta Lundgren 
Kf 2016-06-20 § 68 
Motion KsAu 2017-03-01 

 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 2016-01-25 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Britta Lundgren 
 Kommunstyrelsen 
  
  
Direktval 
0960-15565 
 
 
 

Arrendetomterna vid Båthusviken 
Dnr 00190/2016 och Dnr 337/2016 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 

 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön, ligger 18 
arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när kyrkan 
arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga en sportstuga. 
Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för bostadsbebyggelse. 
Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera på fastigheten då det varit 
oklart vad som kommer att ske med området i framtiden.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19, § 196, att ta fram en detaljplan för 
området för att reglera byggandet och ge möjlighet för stugägarna att höja 
standarden genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. 
 
Ett förslag till detaljplan togs fram under hösten 2014. Efter mötet med 
arrendatorerna och den enkät som skickades ut till samtliga bostadsarrendatorer 
beslutade dock kommunstyrelsen 2015-03-24, § 74 att avsluta arbetet med 
detaljplan för Båthusviken utan åtgärd samt att kommunen skulle fortsätta arrendera 
ut arrendetomterna. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-02-20 (Dnr 00190/2016) en motion från 
fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m) till kommunstyrelsen för beredning med 
budskapet: 
 
”Släpp tomterna fria 
Jag föreslår att arrendatorerna till de små stugorna vid Arvidsjaursjön får köpa sina 
tomter.” 
 
Kommunfullmäktige överlämnade även 2016-11-29 (Dnr 00337/2016) ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen med följande innehåll: 
 
”Jag vill att kommunen omprövar beslutet att inte sälja tomterna vid båthusviken 
Arvidsjaursjön till arrendatorerna.” 
 

  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-31 
 

Dnr 000190/2016 -009 
 000337/2016-009 



 

 

 
 2 (2) 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, § 
74 som tydligt i frågan om framtiden för arrendetomterna och  föreslår därför att 
motionen respektive medborgarförslaget avslås.  
 
Om kommunfullmäktige skulle vara intresserad av en försäljning av tomterna bör 
samhällsbyggnadsförvaltningen få uppdraget att utreda förutsättningarna för en 
sådan försäljning.  
 

2. Slutsats samt förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens beslut 2015-03-24, § 
74 som tydligt i frågan om framtiden för arrendetomterna och  föreslår därför att 
motionen respektive medborgarförslaget avslås.  
 

   
Britta Lundgren     Åsa Andersson 
Planingenjör     Bitr. Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 2015-03-24 103 
 

Tidigare 
 
 
Detaljplan för Båthusviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Tekniska kontoret 
. Arrendatorer  

Ks § 74  Dnr 00096/2014 214 
 
I Båthusviken, på fastigheten Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön ligger 18 
arrendetomter. Bebyggelsens tillkomst skedde efter andra världskriget när 
kyrkan arrenderade ut marken för att enskilda skulle få möjlighet att bygga 
en sportstuga. Området förvärvades av kommunen på 1980-talet för 
bostadsbebyggelse. Arrendatorerna har känt en osäkerhet inför att investera 
på fastigheten då det varit oklart vad som kommer att ske med området i 
framtiden. Arrendetomterna saknar idag el, vatten och avlopp. Vissa stugor 
är i mer eller mindre dåligt skick. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-09-19 § 196, att ta fram en detaljplan för 
området. Den 29 november 2012 hölls ett informationsmöte där kommunen 
bland annat informerade om planerna på att detaljplanelägga arrende-
tomterna vid Båthusviken.  
 

Kommunens syfte med att upprätta en detaljplan för Båthusviken är att 
reglera byggandet samt att ge möjlighet för stugägarna att höja standarden 
genom att bland annat ansluta området till vatten och avlopp. Kommunen 
avser även att stycka av tomter och sälja dessa. Tanken är att arrendatorerna 
ska få förköpsrätt. 
 

Ett förlag till detaljplan har tagits fram. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 § 171 att bjuda in till möte med 
berörda arrendatorer, kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott och 
berörda tjänstemän för att diskutera innehållet i detaljplaneförslaget. 
Mötet ägde rum den 18 november 2014 och där beslutades att skicka ut en 
enkät till berörda bostadsarrendatorer för att undersöka intresset för att köpa 
tomter enligt föreslagen detaljplan och prisbild. 
 

Vid mötet med arrendatorerna var det inte många som var positiva till 
föreslagen detaljplan och prisbild. Enkätsvaren visar samma resultat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Arbetet med detaljplan för Båthusviken avslutas utan åtgärd. 

2. Kommunen fortsätter att arrendera ut tomterna på fastigheten 
Arvidsjaur 5:2 vid Arvidsjaursjön. 

3. Tekniska kontoret får i uppdrag att ålägga arrendatorerna att innan den 
31 augusti 2015 städa sina arrendetomter, enligt 8 kap 23 § Jordabalken 
där det framgår att arrendatorn inte får vanvårda arrendestället. 

_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks 2011-09-19 § 196 
Ks 2014-10-13 § 171 
Enkätsvar 

Utdragsbestyrkande 
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Motion – Vi vill ha 
flygskolan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au § Dnr 00336/2016 009 
 
Lars Ralph lämnade in följande motion vid fullmäktiges sammanträde den 
29 november 2016: 
 
”Flygvapnets flygskola har i nära 40 år utbildat sina flygelever på samma 
sorts skolflygplan. När nya skolflygplan anskaffas kan det också bli dags 
att byta flygfält. 
 
Arvidsjaur som har haft en civil flygskola, har både flygfält med stort 
luftrum och lämpliga militära och civila lokaler. 
 
Vi, moderaterna i Arvidsjaur, föreslår att kommunen arbetar för att 
flygskolan skall lokaliseras till Arvidsjaur.” 
 
Kommunfullmäktige har 2016-11-25 § 167 beslutat att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arvidsjaurs Flygplats AB har lämnat yttrande i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-01 till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget varken finns 

något förslag eller intresse hos Försvarsmakten att omlokalisera delar 
av flygskoleverksamheten. 
 

_____ 
 

 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
KsAu 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Anne Åberg 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
 

 
  



 

     
 

Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 

 

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

 

 

 Yttrande  

Arvidsjaurs kommun 2017-01-30   

Árviesjávrien kommuvdna 

  
 

Handläggare:  

Anne Åberg Kommunstyrelsen 
 

Direktnummer: 

070-257 75 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande till motion ”Vi vill ha flygskolan” 
Kf § 167 Dnr 00336/2016 

 

Lars Ralph har 2016-11-29 lämnat in en motion om att det eventuellt kan vara 

aktuellt med omlokalisering av delar av flygvapnets flygskola. Motionen 

behandlades i kommunfullmäktige 2016-11-29 och överlämnades därefter till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Arvidsjaur Flygplats ombads undersöka om det fanns ett uttalat förslag eller intresse 

hos flygvapnet att omlokalisera delar av flygskoleverksamheten. 

 

Vi har varit i direktkontakt med Mats Gyllander vid Försvarsmaktens 

Luftstridsskola och han säger att det pågår ingen sådan utredning eller översyn. Det 

är heller inget som (dem veterligen) har diskuterats. 

 

 

 

 

 

Anne Åberg 

Arvidsjaurs Flygplats 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-01-31 
 

Dnr 336/2016      -009 
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Ansvar för handläggning, 
tillstånds- och 
tillsynsansvar inom 
alkohollagens område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §   Dnr 000/2017 702 
 
Socialnämnden har alltsedan ansvaret flyttades från Länsstyrelsen för 20 år 
sedan haft tillstånds och tillsynsansvar inom alkohollagens område.  
 
Diskussioner har förts med tjänstemän inom miljö- och hälsoskydd och från 
verksamhetens sida är man positiva till förändring. Alkohollagen är en 
social skyddslagstiftning men många kommuner har valt att lägga tillstånd 
och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddssidan då tillsynsfrågor inom andra 
angränsande områden ligger på miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
Fördelar med förändringen är att medborgarna får mera av ”en väg in” då 
man vid tillståndsprövning behöver ha miljögodkännande som miljö- och 
hälsoskydd håller i. 
 
Förslaget innebär att ansvaret flyttas över från socialnämnden till miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-07-01 under förutsättning att alla 
erforderliga beslut tagits. 
 
Socialnämndens utskotts förslag 2017-02-20 till socialnämnden 
 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom 

alkohollagens område flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01. 

2. Erforderliga styrdokument revideras. 
 
_____ 
 
(OBS! Sn sammanträder 13/3 och om förslag till beslut 
ändras, så meddelas detta senare). 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
 

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 170210 
Árviesjávrien kommuvdna 

Handläggare 
Ann-Sofi Levander 
 Socialnämnden 
  
  
Direktval 
0960-157 18 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Förslag - Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom 
alkohollagens område flyttas från socialnämndens ansvarsområde till miljö-, bygg- 
och hälsoskyddsnämnden.  
Dnr 00044/2017 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Socialnämnden har alltsedan ansvaret flyttades från Länsstyrelsen för 20 år sedan haft 
tillstånds och tillsynsansvar inom alkohollagens område. Diskussioner har förts med 
tjänstemän inom samhällsbyggnadsenheten och från verksamhetens sida är vi positiva 
till förändring. Alkohollagen är en  social skyddslagstiftning men många kommuner har 
valt att lägga tillstånd och tillsyn inom miljö och hälsoskyddssidan då tillsynsfrågor 
inom andra ,angränsande områden ligger på MBH nämnden. 
Fördelar med förändringen är att medborgarna får mera av ”en väg in” då man vid 
tillståndprövning behöver ha miljögodkännande som  samhällsbyggnadsförvaltningen 
håller i. 
Förslaget innebär att ansvaret flyttas över 170701 under förutsättning att alla 
erforderliga beslut tagits. 
 
2. Ekonomisk analys 
Kommunen har rätt att ta ut avgift av sökande och tillståndsinnehavare. 
Socialnämnden har intäkter som uppgår till mellan 100-150 tkr årligen, beroende på 
antalet nyansökningar. 
Under 2016 har socialnämnden utökade kostnader för verksamheten då vi har inne en 
konsult för uppdraget under andra halvåret. 
Alla intäkter efter 170701 ska ligga på miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 

  

SOCIALNÄMNDEN 
 

Inkom: 2017-02-14 
 

Dnr 00044/2017 -702 



 

 

 2 (2) 
 
3. Miljöaspekt 
Viss positiv påverkan då eventuella resor kan samordnas  vid besök inför 
tillståndsgivning samt vid tillsynsbesök. 
 
 
4. Barn- och ungas delaktighet 
 
5. Övrigt 
 
 
6. Slutsats samt förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att skicka förslaget till kommunfullmäktige för 
antagande och att erforderliga styrdokument revideras.  
 
 

 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Revisionsrapport 
– Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ks §  Dnr 00264/2016 007 
 
Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska 
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och 
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna 
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas 
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte 
vara tillräcklig. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska 
hanteras under tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på 
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få 
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller 
byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 129 beslutat att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att lämna förslag till åtgärder och att redovisning ska ske till 
fullmäktiges sammanträde i april 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott och socialnämndens utskott har 
upprättat förslag till yttrande till kommunstyrelsen. 
 
(OBS! Bun och Sn sammanträder 13/3 och om de ändrar i 
förslag till beslut, så meddelas detta senare). 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens utskott 2017-02-20  
 

Bun:s yttrande 
 
 
Yttrande över 
revisionsrapport 
– Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BunB §  Dnr 00269/2016 007 
 
Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska 
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och 
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter. 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna 
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig. 
 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas 
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte 
vara tillräcklig. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska 
hanteras under tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på 
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få 
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller 
byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 129 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag till åtgärder. Redovisning ska ske till 
kommunfullmäktige i april 2017. 
 
Skolans verksamhet styrs av IKT-plan och nationell strategi för IT. 
 
Kommunstyrelsen vill ha barn- och utbildningsnämndens synpunkter. 
 
Utskottets förslag 2017-02-20 till barn- och utbildningsnämnden  
 
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom revisorernas 

rekommendationer. 

2. Punkt 4 - IT som stödfunktion behöver tydliggöra och stärka sitt arbete 
mot skolan och leverera det stöd som skolans verksamheter efterfrågar. 

_________ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Kf 2016-10-31 § 129 
Revisionsrapport 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämndens utskott 2017-02-20  
 

Sn:s yttrande 
 
 
Yttrande över 
revisionsrapport - 
Revisionsrapport – 
Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB §   Dnr 00266/2016 007 
 
Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska 
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och 
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter. 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna 
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig. 
 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas 
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte 
vara tillräcklig. 
 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska 
hanteras under tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på 
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få 
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller 
byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 129 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag till åtgärder. Redovisning ska ske till 
kommunfullmäktige i april 2017. 
 

Kommunstyrelsen vill ha socialnämndens synpunkter i ärendet. 
 

Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Revisionsberättelser 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämndens utskott 2017-02-20  
 

forts Sn:s yttrande 
 
 
Yttrande - 
Revisionsrapport – 
Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SnB §   Dnr 00266/2016 007 
 
 

Utskottets förslag 2017-02-20 till socialnämnden  
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Socialnämnden ställer sig bakom revisorernas rekommendationer. Ett 

internt serviceavtal mellan IT-enheten och socialnämndens 
verksamheter har tagits fram och som bl a innebär;  

 

- IT chef och MAS ska inför varje storhelg som innebär mer än två 
helgdagar i följd, ha kontakt med varandra för att planera vilka 
åtgärder som måste vidtas inom respektive verksamhet. 

 

- MAS ska tillsammans med systemansvariga inom socialnämndens 
verksamhet göra en sammanställning på vilka system som finns, 
vem som är systemansvarig samt vem  personalen ska vända sig till 
vid problem. 

 

-  Socialtjänsten ska ta kontakt med IT i god tid när man börjar 
planera för förändringar inom någon verksamhet där IT kan beröras. 

 

-  IT chefen bjuds in till socialtjänstens ledningsmöte 1 g/månad. 
Socialtjänsten kan skicka frågor i förväg 

 

-  Vid installation av nya programvaror ska kontakt alltid tas med IT i 
god tid. 

 

-  IT ska återkoppla till verksamheten när en åtgärd är utförd . 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Revisionsberättelser 

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 2017-03-09 
Árviesjávrien kommuvdna 

1(2) 

 
Handläggare 
Lennart Bergman 

Kommunstyrelsen 
 
 
 

Direktval 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande - Granskningen av hur IT hanteras inom socialnämndens område 
Dnr 264/2016 
 
1. Bakgrund/sammanfattning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna hanterar 
IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samt om den interna 
kontrollen på områden är tillräcklig. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas hantering 
av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

· Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska hanteras 
under tider som faller utanför kontorstid 

· Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

· Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på ett sätt 
som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få underlag för åtgärder, 
exempelvis utbildning av personal eller byte/uppgradering av 
program/utrustning. 

· Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 
2. Åtgärder med anledning av rapporten 
 
Svar punkten 3 – Pengar finns avsatta i budget 2017 för ett nytt ärendehanterings-
system. Just nu pågår en förstudie inom servicefunktionen som bland annat 
undersöker vilket ärendehanteringssystem som ska kunna passa de flesta 
verkamheter. IT avvaktar till dess att det nya ärendehanteringssystemet är på plats 
eftersom IT-enheten beräknar att, liksom övriga verksamheter, kunna nyttja 
ärendehanteringssystemet för löpande ärenden, uppföljning, etc. 
  

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Inkom: 2017-03-09 
 

Dnr 00264/2016 -007 



2(2) 
 
Svar på punkten 4 - Försök med SLA (internt serviceavtal/förklaring) har tidigare 
använts utan större framgång. IT-enheten arbetar tillsammans med förvaltningarnas 
systemansvariga där det blir en naturlig gränsdragning om ansvar. IT:s ansvar 
sträcker sig fram till dess att användaren kan logga in i sitt verksamhetssystem. 
Därefter är det leverantörens support som tar vid. IT-enheten har återupptagit 
diskussion med socialförvaltningen angående SLA. 
 
 
 
Lennart Bergman 
IT-chef 
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Kommunstyrelsen 2017-03-21  
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Stämmodirektiv till 
Arvidsjaur 
Kommunföretag AB’s 
bolagsstämma år 2017 

Ks §  Dnr 00/2017 107 
 
Enligt Aktiebolagslagen 7 kap. § 16 utövas aktieägarens initiativrätt vid 
bolagsstämman. Kommunens initiativrätt ska skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast en vecka före bolagsstämman då kallelse utfärdas. 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01  
 

27 
 
 
Antal ledamöter i 
kommunfullmäktige 
mandatperioden 2019-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00000/2017 000 
 
En ändring i kommunallagen från 2014-02-01 gör det möjligt för 
kommunerna att själva välja antalet ledamöter i kornmunfullmäktige. För 
kommuner med färre än 8 000 röstberättigade är minsta antalet tillåtna 
ledamöter 21. 
 
Beslut om antal ledamöter måste enligt kommunallagen beslutas av 
kommunfullmäktige senast under februari månad valåret. Om beslut om 
ändrat antal ledamöter fattas, kan beslutet först tillämpas när val av 
fullmäktige förrättas nästa gång. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 § 24 att antalet ordinarie 
ledamöter i Arvidsjaurs kommuns kommunfullmäktige skulle vara 29. 
 
Frågan tas upp till behandling inför mandatperioden 2019-22. 
 
Förslag under sammanträdet 
 
Lotta Åman (s) 
Oförändrat 29 ledamöter 
 
Bjarne Hald (c) 
25 ledamöter 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter hon förklarar att 
kommunstyrelsens arbetskott beslutat föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige ska bestå av 29 ledamöter. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
1. Antal ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 

29 ledamöter. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Politisk organisation för 
Arvidsjaurs kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au §  Dnr 00000/2017 000 
 
Inför en ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. 
Beslut om hur organisationen ska se ut under kommande mandatperiod tas i 
kommunfullmäktige innan valdagen. 
 
Diskussion om den politiska organisationen inför kommande mandatperiod 
har förts i Mål- och demokratiberedningen. Partiernas gruppledare 
presenterade sina förslag vid beredningens sammanträde 2017-02-16. 
 
Beslut fattades om att överlämna förslagen till kommunstyrelsen, att inför 
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april bereda frågan om politisk 
organisation inför nästa mandatperiod. 
 
Mål- och demokratiberedningen överlämnade följande tre förslag till 
kommunstyrelsen: 

1. Nuvarande politiska organisation, förordas av L och V. Bilaga 1 
2. Förändrad politisk organisation, förordas av S och M. Bilaga 2 
3. Förändrad politisk organisation, förordas av C. Bilaga 3 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-09 till kommunstyrelsen 
 
1. Politisk organisation fastställs enligt förslag benämnt ”Bilaga 2”. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

Kommunala bolag 

Fastighetsföretaget 
i Arvidsjaur AB 

Arvidsjaur 
Flygplats AB 

Arvidsjaurhem AB 

Arvidsjaur Kommunföretag AB 

Arvidsjaur  
Energi AB 

 

K O M M U N - 
F U L L M Ä K T I G E 

R e v i s i o n 

V a l n ä m n d 

Mål-och demokrat i -
beredning 

5 

5 

9 

S t y r e l s e r  &  n ä m n d e r 

Kommunstyrelse 11 Socialnämnd 9 

Arbetsutskott 5 Arbetsutskott 3 

Barn– och 
utbildningsnämnd 9 

Arbetsutskott 3 

Miljö-, bygg – och 
hälsoskyddsnämnd 

5 

Arbetsutskott 3 

R å d g i v a n d e   o r g a n 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer Ungdomsråd 

Överförmyndare  1 

PLAN69
Textruta
 Bilaga 1



 
 
Ny politisk organisation i Arvidsjaurs kommun 
 
Arvidsjaurs kommuns uppdragsgivare är medborgarna. Kommunen ska efter sina 
förutsättningar ge medborgarna bästa möjliga service. 
 
Politiska partier över hela landet har svårt att rekrytera nya medlemmar. Flera talar om 
svårigheten att värva nya medlemmar som vill ta ett praktiskt ansvar för det politiska 
arbetet. En stor utmaning är att engagera yngre medlemmar till politiska uppdrag. Allt färre 
vill engagera sig vilket innebär svårighet att besätta platser i de olika nämnderna. Under en 
mandatperiod väljer dessutom många att avsäga sig politiska uppdrag i förtid. 
 
Målet med den nya organisationen är att effektivisera och förenkla beslut och 
styrprocesser. I dag består kommunen förutom kommunstyrelsen av facknämnder. I detta 
förslag till ny organisationen blir dessa nämnder en enda myndighet och därmed förenklas 
och effektiviseras också styr- och ledningsprocessen. 
 

Mer konkret innebär det: 

▪ En mer effektiv budgetprocess med en jämnare fördelning av medel. 

▪ En bättre helhetssyn. 

▪ Bättre kvalitet mot lägre kostnader. 

▪ Effektivisering och kvalitetssäkring av administrationen, främst inom stödprocesserna. 

 
I den nya organisationen blir endast de nämnder kvar som kommunen enligt 
kommunallagen måste ha. De frågor som tidigare beslutades i facknämnderna flyttas till 
utskott under kommunstyrelsen. Utskotten beslutar med delegation från kommunstyrelsen. 
 
Överförmyndarorganisationen i Arvidsjaur är i dag väldigt sårbar. För att i framtiden säkra 
denna myndighetsfunktion kan en tänkbar lösning vara att Arvidsjaur ingår i någon 
överförmyndarnämnd tillsammans med några andra kommuner. Fullmäktiges presidium 
håller tillsammans med nuvarande överförmyndare på med att titta på förslag till framtida 
överförmyndarorganisation i Arvidsjaur kommun. 
 
De förtroendevalda revisorerna ska enligt kommunallagen vara minst fem valda revisorer. 
För att undvika extraval inom revisionen om någon väljer eller av någon annan orsak slutar 
under en mandatperiod föreslås att man väljer minst sex revisorer till nästa mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsen leds av en ordförande samt vice ordförande. 
  

PLAN69
Textruta
 Bilaga 2



 
I samband med att den politiska organisationen förändras kommer en översyn av 
tjänstemannaorganisationen att bli nödvändig. Förändringarna kommer bl.a att påverka 
ledning- och styrning av kommunens verksamheter. 
 
Kommunchefen blir den enda förvaltningschefen med resultatenheter under sig (tidigare 
förvaltningar). 
 
Kommunen har redan idag stödfunktioner bestående av gemensamt nämndskansli, IT, 
näringsliv, ekonomi, personal- och löner. Dessa är gemensamma för hela kommunen och 
blir i den nya organisationen Kommunledningskontor. 
 
  



Förslag politisk organisation 
Mandatperioden 2019-21 

 
 

Kommunfullmäktige   (29) 

 

Kommunstyrelsen   (11) 

Valnämnd   (5) 
 

Mål- och 
demokratiberedning 

Myndighetsnämnd   (5) 
 

Allmänt utskott   (5) 
 

Socialt utskott   (5) 
 

Barn- och utbildnings- 
utskott   (5) 

 

Revision   (6) 

Arvidsjaurs kommunföretag AB 
Arvidsjaurhem AB 
- Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB 
Arvidsjaur Flygplats AB 
Arvidsjaur Energi AB 

Rådgivande organ 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
Samverkansråd i landsbygsfrågor 
Hälso- och trygghetsråd 
Ungdomsråd 
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Kommunfullmäktige (KF) 
Vi föreslår en minskning till 25 ledamöter det främsta skälet är att det blir 

allt svårare för alla partier att få fram tillräckligt med valbara ledamöter. 
Får ett parti majoritet, krävs 13 ordinarie ledamöter och 4 -6 sex 

ersättare, d v s nästa 20 individer som är villiga att ta på sig detta 
uppdrag. En utmaning för alla partier. 

 

KF presidium anser vi kan minska till ordförande och vice ordförande. Det 
finns inget formellt krav på tre i presidiet.  

 
Beredningar under KF 

Vi föreslår att dagens Mål- och demokratiberedning byter namn till Mål 
och Framtidsberedningen och att beredningen i första hand skall vara 

inriktad på framtidsfrågor. KF presidium leder beredningen och samtliga 
partier som är invalda i KF skall ha representation, normalt med 

gruppledare. 
 

Rådgivande organ under KF eller KS 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer, ingen förändring mot dagens 

organisation. Ordförande utgår ur KF Presidium 
 

Samverkansråd landsbygdsfrågor, i enlighet med nyss beslutad 

organisation, ordförande utgörs av KSO/VKSO, representant från 
oppositionen och sex ledamöter från de sex landsbygdsområden ingår. 

 
Ungdomsråd ingen förändring mot dagens organisation. 

Ordförande utgår ur KF Presidium. 
 

Hälso- och trygghetsrådet, vi avvaktar den översyn som pågår. 
Ordförande bör vara politiker från KF eller KS presidium. 

 
Revisorer 

Vi föreslår oförändrad organisation för revisorer. 
 

Valnämnd 
Vi föreslår oförändrad organisation för valnämnd. 
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Överförmyndare 

Centerpartiet avvaktar den utredning som pågår avseende över-
förmyndare.  

 
Vi ser positivt på att Överförmyndare är ett arvoderat förtroendeuppdrag 

och att tjänstemans stöd finns för beredning, främst för att skilja på 
utredare och beslutande.  

Det bör också övervägas om en modellen med anställda ”god man” skulle 
vara en lösning för framtiden. (Pajala kommuns modell). Kanske kan de 

kombineras med tjänstemans stöd? 
 

Kommunala bolag 
Styrelserna i bolagen som idag, fem ledamöter, inget krav på politisk 

hemvist, kompetens i första hand. Partierna får nominera, men har inte 
”rätt” till någon plats.  

 

Kommunstyrelsen (KS) 
Vi föreslår oförändrad storlek på KS utgående från att det finns ett behov 

av att KS Arbetsutskott omfattar fem ledamöter. Utskott om fem 
ledamöter innebär att KS måste vara 11 så att inte utskottet har majoritet 

i KS. 
 

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, vice ordförande och 

2.e vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och Vice KSO är 
heltidsarvoderade och tillika nämndordföranden. Båda kommer från 

majoriteten. Oppositionens största parti tillsätter 2.vice ordförande, som 
ingår i beredningsgruppen inför kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Utskott 

Vi föreslår att det finns två fasta utskott under KS, Arbetsutskott (Au) och 
Näringslivsutskott (NU). Arbetsutskottet behandlar Personal-, 

Ekonomifrågor, Kultur- och Fritidsfrågor samt Integrationsfrågor. 
Näringslivsutskottet ska i första hand behandla frågor som berör 

näringslivets utveckling, här ingår även besöks och turistverksamhet. 
Ordförande i utskotten utses ur KS presidium. 

 
Nämnder 

Vi föreslår oförändrad nämnd organisation, Barn- och Utbildningsnämnd 

(BUN), Socialnämnd (SN) och Miljö-Bygg o Hälsoskyddsnämnd (MBHN).  
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BUN och SN minskas till sju ledamöter och sju ersättare. 
Ordförande i BUN och SN utgörs av KSO/VKSO, vilka är heltidsarvoderade, 

dessa två nämnder är så krävande att det behövs heltidspolitiker för att 
säkerställa kvalité i verksamheten.  

 
MBHN bibehåller fem ledamöter och ersättare. 

 
Nämnderna med mer än fem ledamöter tillsätter utskott efter behov.  

 
 

Övrigt 
Centerpartiet utgår ifrån att Arvidsjaurshems dotterbolag, 

Fastighetsbolaget i Arvidsjaur, är avvecklat före 2019. Om inte så anser vi 
att bolagets styrelse skall utgöras av Arvidsjaurhems styrelse.  

 

 
  

 
För Centerpartiet i Arvidsjaur 

 
 

 
Bjarne Hald 

Gruppledare 
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